
Ճարտարապետություն եվ քաղաքաշինություն /Հավելված 1/ 2018թ. 
1. 3-րդ կարգի վթարային 

բազմաբնակարան շենքերի 
ուժեղացում, սեյսմազինվածության 
բարձրացում 

416 250 000 Վանաձորում 1988թ. երկրաշարժից 
հետո կատարված ուսումնասիրութ-
յունների արդյունքում պարզվել է, որ 
84 բնակելի շենքեր կարիք ունեն 
ուժեղացման և 
սեյսմազինվածության 
բարձրացման: Մեր կողմից կատար-
ված ուսումնասիրությունների 
արդյունքում պարզ է դարձել, որ 9 
հարկանի 111 կամ 151 սերիայի 
նախագծերով կառուցված 
կարկասային շենքերի ուժեղացման 
համար ավելի քիչ ֆինանսական 
միջոցներ են անհրաժեշտ քան քարե 
կրող պատերով շենքերի: Այս 
պատճառով ծրագրում ներառել ենք 
թվով 5 շենքեր դրանք են՝ 
Գրիբոյեդովի 6 – 4997 մ2 

Գրիբոյեդովի 3 – 2124 մ2 
Սուխումի 4      -  2592 մ2 
Ռուսթավի 9    –  2170 մ2 
Չերկասի 15     – 4767 մ2 

16650 մ2 մակերեսով 
բնակֆոնդի ձեռքբերում 
 

2018-
2021թթ. 

 
Չկատարված 
ֆինանսական 
միջոցների 
բացակայու-
թյան 
պատճառով 

2. «Քիմիագործների» և «3-րդ մաս»  
թաղամասերի գոտևորման 
նախագծի պատվիրում 

4 500 000 Մանրամասն գոտևորման 
նախագծով` տարածքային 
ռեսուրսների և կառուցապատման 
փաստացի վիճակի վերլուծության և 
համալիր գնահատականի հիման 
վրա ամրագրել թաղամասերի 
տարածական զարգացման 
հիմնական ուղղությունները, որոշել 
սոցիալական, արդյունաբերական, 
բնապահպանական, 
ինժեներատրանսպորտային 
համակարգերի զարգացման, 
բնական վտանգավոր երևույթներից 

Թաղամասերի 
գործառանկան և 
ծավալատարածքային 
գոտևորում:  
 

2018-
2021թթ. 

 
Չկա 



թաղամասերի 
պաշտպանության,քաղաքացիական 
պաշտպանության և այլ 
միջոցառումներ, կանոնակարգել 
քաղաքաշինական գործունեության 
օբյեկտ հանդիսացող տարբեր 
տպատակային և գործառնական 
նշանակության հողերի 
օգտագործման խնդիրները: 

3. «Լագեր» և «Հուշարձան»  
թաղամասերի գոտևորման 
նախագիծ 
 

4 000 000 Մանրամասն գոտևորման նախա-
գծով` տարածքային ռեսուրսների և 
կառուցապատման փաստացի 
վիճակի վերլուծության և համալիր 
գնահատականի հիման վրա 
ամրագրել թաղամասերի 
տարածական զարգացման 
հիմնական ուղղությունները, որոշել 
սոցիալական, արդյունաբերական, 
բնապահպանական, ինժեներա-
տրանսպորտային համակարգերի 
զարգացման, բնական վտանգավոր 
երևույթներից թաղամասերի պաշտ-
պանության,քաղաքացիական 
պաշտպանության և այլ 
միջոցառումներ, կանոնակարգել 
քաղաքաշինական գործունեության 
օբյեկտ հանդիսացող տարբեր 
տպատակային և գործառնական 
նշանակության հողերի օգտա-
գործման խնդիրները: 

Թաղամասերի 
գործառական և 
ծավալատարածքային 
գոտևորում:  
 

2018-
2021թթ. 

 
Չկա 

4. «Բազում» և «Դիմաց»  
թաղամասերի գոտևորման 
նախագծեր 
 

5 000 000 Մանրամասն գոտևորման 
նախագծով` տարածքային 
ռեսուրսների և կառուցապատման 
փաստացի վիճակի վերլուծության և 
համալիր գնահատականի հիման 
վրա ամրագրել թաղամասերի 

Թաղամասերի 
գործառական և 
ծավալատարածքային 
գոտևորում:  
 

2018-
2019թթ. 

 
Չկա 



տարածական զարգացման 
հիմնական ուղղությունները, որոշել 
սոցիալական, արդյունաբերական, 
բնապահպանական, 
ինժեներատրանսպորտային 
համակարգերի զարգացման, 
բնական վտանգավոր երևույթներից 
թաղամասերի 
պաշտպանության,քաղաքացիական 
պաշտպանության և այլ 
միջոցառումներ, կանոնակարգել 
քաղաքաշինական գործունեության 
օբյեկտ հանդիսացող տարբեր 
տպատակային և գործառնական 
նշանակության հողերի 
օգտագործման խնդիրները: 

5. Ճարտարապետական փոքր ձևեր 
 

40 000 000 Քաղաքի ճարտարապետական 
տեսքի բարելավմանը և 
զբոսաշրջությանը նպաստելու 
նպատակով քաղաքի 
հասարակական վայրերում 
(զբոսայգի, հրապակ և այլն) 
ճարտարապետական փոքր ձևերի 
տեղադրում: 

Ճարտարապետական փոքր 
ձևերի տեղադրում: 
 

2018-
2021թթ. 

Զոր.Անդրանիկ 
արձան, 
Համերաշխու-
թյան պուրակի 
հուշատախտակ 
6 հատ 
անվանատախ
տակ 

6. Քիմգործարանի այգու 
բարեկարգում 
 

130 000 000 Պատվիրել 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ և լուսավոր 
զբոսայգի, հաճելի և 
օգտակար միջավայր 
հասարակության 
յուրաքանչյուր անդամի, 
ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

2018-
2021թթ. 

 
Չկա 

7. Տարոն-2 և Տարոն-4 թաղամասի 
այգու կառուցում 
 

200 000 000 Պատվիրել 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, 
կառուցման աշխատանքներ: 

Բարեկարգ և լուսավոր այգի, 
հաճելի և օգտակար 
միջավայր հասարակության 
յուրաքանչյուր անդամի, 
ինչպես նաև 

2018-
2021թթ. 

 
Չկա 



 զբոսաշրջիկների  համար:  
8. „Վարդավառի” հրապարակի 

բարեկարգում 
 

60 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման 
վրա իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

9. Վանաձորի հրապարակի 
բարեկարգում 

8 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել հրապարակը: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  

2018-
2021թթ. 

Չկա 

10. Վազգեն Սարգսյանի անվան 
հրապարակի բարեկարգում 

25 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել հրապարակը: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  

2018-
2021թթ. 

Չկա 

11. Սայաթ-Նովայի անվան զբոսայգու 
բարեկարգում 
 

515 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել զբոսայգին` 
ստեղծելով հանգստի և ժամանցի 
արդիական վայր: 
 

Բարեկարգ և լուսավոր հրա-
պարակ, հաճելի և օգտա-
կար միջավայր հասարա-
կության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

2018-
2021թթ. 

Չկա 

12. Մարզպետարանի շենքի 
հարավային մասում գտնվող 
պուրակի բարեկարգում 

13 000 000 
 

Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել զբոսայգին` 
ստեղծելով հանգստի և ժամանցի 
արդիական միջավայր:  

Բարեկարգ և լուսավոր հրա-
պարակ, հաճելի և օգտա-
կար միջավայր հասարա-
կության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

2018թ. Կատարված է 
/պետ բյուջե/ 

13. Հրանտ Մաթևոսյանի անվան 
զբոսայգու բարեկարգում 
 

120 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել զբոսայգին` 
ստեղծելով հանգստի և ժամանցի 
արդիական միջավայր: 

Բարեկարգ և լուսավոր այգի, 
հաճելի և օգտակար միջա-
վայր հասարակության յու-
րաքանչյուր անդամի, ինչ-
պես նաև զբոսաշրջիկների  
համար:  

2018-
2021թթ. 

 
Չկա 

14. Հովհ. Թումանյանի անվան 
հրապարակի բարեկարգում 
 

60 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշվա-
յին փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, նորո-
գում և վերակառուցում 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  
 

2018-
2021թթ. 

 
Չկա 

15. Հարկայինի շենքի հյուսիսային 
մասում գտնվող պուրակի 
բարեկարգում 
 

60 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և վերակառո-
ւցել զբոսայգին` ստեղծելով 
հանգստի և ժամանցի արդիական 
միջավայր: 
 

Բարեկարգ և լուսավոր հրա-
պարակ, հաճելի և օգտա-
կար միջավայր հասարա-
կության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև 

2018-
2021թթ. 

 
Կատարված է 



զբոսաշրջիկների  համար:  
16. Հայքի հրապարակի բարեկարգում 252 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-

վային փաստաթղթեր, որի հիման 
վրա իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Ժամանակակից չափանիշ-
ներին համապատասխան  
բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  

2018-
2021թթ. 

 
Չկա 

17. „Լոռվա” հրապարակի 
բարեկարգում 
 

25 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման 
վրա իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

18. „Թարգմանչաց” հրապարակի 
բարեկարգում 
 

15 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման 
վրա իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

19. Երիտասարդական այգու 
բարեկարգում 

42 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման 
վրա իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ և լուսավոր հրա-
պարակ, հաճելի և օգտա-
կար միջավայր հասարա-
կության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

2018-
2021թթ. 

Չկա 

20. „Բազումի” հրապարակի 
բարեկարգում 
 

19 200 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման 
վրա իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Համայնքի ծայրամասերի 
զարգացում, բարեկարգ, 
լուսավոր և կանաչապատ 
հրապարակ: 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

21. Անտոն Քոչինյանի անվան 
հրապարակի բարեկարգում 
 

15 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել հրապարակը: 
 

Քաղաքի արտաքին տեսքի 
բարելավում: Համայնքի 
համաչափ զարգացում: 
Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  

2018-
2021թթ. 

Չկա 

22. Ինքնակամ կառույցների 
օրնականացում,գրանցում,անհրաժ
եշտության դեպքում օտարում 
 

32 500 000 Նախատեսել ֆինանսական 
միջոցներ Ինքնակամ օբյեկտների 
օրինականացման և պետական 
գրանցման հետ կապված ծախսերի 
ապահովում 

Ազգաբնկչության 
պահանջարկից ելնելով 
ինքնակամ կառույցների 
օրինականցում և պետական 
գրանցում 

2018-
2021թթ. 

Ըստ բյուջեի  
պլանի 

23. Գերեզմանների տարածքի 
բարեկարգում, ճանապարհային 
ցանցի կարգավորում 

240 000 000 Գերեզմանների տարածքի 
ճանապարհի և գերեզմաններ 
տանող ճանապարհի առանձ 

Ընդհանուր 48հա 
մակերեսով գերեզմանների 
նոր ճանապահի կառուցում, 

2018-
2021թթ. 

Չկա 



 խոչընդոտների երթևեկությունը 
ապահովելու և գերեզմանների 
բարեկարգման համար անհրաժեշտ 
է կատարել ընդհանուր 48հա 
մակերեսով գրունտային 
ճանապարհի ասֆալտապատում, 
տարածքի բարեկարգում և նոր 
ճանապարհի կառուցում Տարոն-4 
թաղամասից: 

գործող ճանապարհի և 
տարածքի բարեկարգում:  
 

24. Հանրային զուգարանի կառուցում 
շուկայի տարածքում 

8 400 000 Հաշվի առնելով անցանելիությունը, 
մարդաշատությունը և տարածքում 
գործող հանրային համատասխան 
զուգարանի բացակայությունը, կա 
անհրաժեշտություն կառուցել 120մ2  
մակերեսով հանրային զուգարան: 

120մ2  մակերեսով հանրային 
զուգարանի կառուցում: 
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

25. Հանրային զուգարանի կառուցում 
Վանաձոր քաղաքի կենտրոնական 
հատվածում 

8 400 000 Հաշվի առնելով անցանելիությունը, 
մարդաշատությունը և տարածքում 
գործող հանրային համատասխան 
զուգարանի բացակայությունը, կա 
անհրաժեշտություն կառուցել 80մ2  
մակերեսով հանրային զուգարան: 

80մ2  մակերեսով հանրային 
զուգարանի կառուցում: 
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

26. Հանրային զուգարանի կառուցում 
Սայաթ-Նովայի այգու տարածքում 
 

8 400 000 Սայաթ Նովայի այգու և հարակից 
տարածքում չկա հասարակական 
վայրի գործունեության և 
մարդաշատ վայրերերին 
համապատասխան, որպես 
անհրաժեշտ պայման, գործող 
հանրային զուգարան: 

80մ2  մակերեսով հանրային 
զուգարանի կառուցում: 
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

27. Հանրային զուգարանի կառուցում 
Վանաձորի ավտոկայանի 
տարածքում 
 

25 200 000 Ավտոկայանի և հարակից 
տարածքում չկա հասարակական 
վայրի գործունեության և 
մարդաշատ վայրերերին հա-
մապատասխան, որպես 
անհրաժեշտ պայման, գործող 
հանրային զուգարան: 

120մ2  մակերեսով հանրային 
զուգարանի կառուցում: 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

28. Վթարային հենապատերի 300 000 000 Քաղաքի ռելեֆի բարդ 18000մ2 մակերեսով 2018- 4 տեղ 



վերականգնում տեղանքներում ենթակառույցների 
անվտանգության ապահովման, 
սողանքների և հողային պաստառի 
փլուզումները կանխելու նպատակով 
կա անհրաժեշտություն 
վերակառուցել, ամրակցել, կառուցել 
հենապատեր Չուխաջյան փողոց, 
Ներսիսյան թաղամաս, Ներսիսյան 
նրբանցք, Նարեկացու փողոց, 
Բազում թաղամաս, քաղաքի 
կենտրոնական հատվածներում նաև 
Տանձուտ և Փամբակ գետերի 
ափերը ամրացնող  հենապատերը:  

հենապատերի 
վերականգնում, 
վերակառուցում, 
ուժեղացում: Բնակչության և 
տրանսպորտային 
միջոցների անվտանգության 
ապահովում: 
 

2021թթ. վերականգնվել 
է 

8մլն դրամ 

29. Հայքի հրապարակի ջրավազանի, 
շատրվանի կառուցում 

65 000 000 Ծրագրի նպատակն է քաղաքի ճար-
տարապետական տեսքի բարեկար-
գումը, արդիականացումը, որի մի-
ջոցով հրապարակը կհանդիսանա  
որպես քաղաքի տեսարժան վայր և 
կնպաստի զբոսաշրջիկների հոսքի 
ավելացմանը:   

Բարեկարգ, հարմարավետ և 
արդիական հրապարակ: 
Լուսային էֆեկտներով 
շարտվաններ:  
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

30. Աբովյան փող. – Մարզադաշտ. 
կամրջի վերանորոգում 

39 600 000 Երկարատև շահագործվող  կամրջի 
առաջացած թերությունների և 
անվտանգ երթևեկության 
ապահովման նպատակով 
վերանորոգում: 
 

30մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում: Անվտանգ 
երթևեկության 
կազմակերպում: 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

31. Վանաձոր գետի վրայի՝ դեպի 
Զ.Անդրանիկ փող. տակ  ջրանցման 
վերանորոգում  
 

88 000 000 Առկա է գործող կամրջի ֆիզիկապես 
մաշվածություն: Սպառվել է 
թույլատրելի շահագործման 
ժամանակահատվածը, անհրաժեշտ 
է կատարել 240մ երկարությամբ 
կամրջի վերանորոգում:   

40մ երկարությամբ 
ջրանցման վերանորոգում 
Անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպում: 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

32. Փամբակ գետի կամուրջների 
վերանորոգում 
 

118 800 000 Առկա է գործող կամուրջների ֆիզի-
կապես մաշվածություն: Սպառվել է 
թույլատրելի շահագործման 
ժամանակահատվածը, անհրաժեշտ 

90մ (3 կամուրջ x 30մ) 
երկարությամբ կամուրջների 
վերանորոգում 
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 



է կատարել 90մ  ( 3 կամուրջ x 30մ) 
երկարությամբ կամուրջների 
վերանորոգում:   

33. Տանձուտ գետի կամուրջների 
վերանորոգում 

158 400 000 Առկա է գործող կամուրջների ֆիզի-
կապես մաշվածություն: Սպառվել է 
թույլատրելի շահագործման 
ժամանակահատվածը, անհրաժեշտ 
է կատարել 120մ  ( 4 կամուրջ x 30մ) 
երկարությամբ կամուրջների 
վերանորոգում:   

120մ (4 կամուրջ x 30մ) 
երկարությամբ կամուրջների 
վերանորոգում 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

34. Ներսիսյան փող.- Չուխաջյան փող. 
կամրջի վերանորոգում 
 

57 600 000 Առկա է գործող կամրջի ֆիզիկապես 
մաշվածություն: Սպառվել է թույլատ-
րելի շահագործման 
ժամանակահատվածը, անհրաժեշտ 
է կատարել 24մ երկարությամբ 
կամրջի վերանորոգում:   

24մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում 
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

35. Թումանյան հրապ.- Լենինգրադյան 
փող. կամրջի վերանորոգում 

60 000 000 Առկա է գործող կամրջի ֆիզիկապես 
մաշվածություն: Սպառվել է թույլատ-
րելի շահագործման 
ժամանակահատվածը, անհրաժեշտ 
է կատարել 42մ երկարությամբ 
կամրջի վերանորոգում:   

42մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում 
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

36. Լոռվա հրապարակ – Նարեկացի 
փող. կամրջի վերանորոգում 
 

514 800 Առկա գործող կամուրջը կառուցվել է 
խորհրդային տարիներին, 
հավաքովի երկաթբետոնե 
թռիչքային ու հենարանային 
կառուցվածքներով: Սպառվել է նրա 
ամրության պաշարի թույլատրելի 
սահմանը, անհրաժեշտ է կատարել 
180մ ընդհանուր թռիչքով կամրջի 
ուժեղացում և վերանորոգում:   

180մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում, 
Երթևեկության 
անվտանգության 
ապահովում: 
 
 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

37. Կ.Դեմիրճյան փող. – Բաղրամյան 
պող. Կամրջի վերանորոգում 
 

686 400 000 Առկա գործող կամուրջը կառուցվել է 
խորհրդային տարիներին, 
հավաքովի երկաթբետոնե 
թռիչքային ու հենարանային 
կառուցվածքներով: Սպառվել է նրա 

240մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում: 
Երթևեկության 
անվտանգության 
ապահովում: 

2017-
2021թթ. 

Չկա 



ամրության պաշարի թույլատրելի 
սահմանը, անհրաժեշտ է կատարել 
240մ ընդհանուր թռիչքով կամրջի 
ուժեղացում և վերանորոգում:   

 
 

38. Տաշիր առևտրի կենտրոնի 
կառուցում 

140 578 000  Մասնավոր ներդրում  2017-
2019թթ. 

Կատարված է 

39. Վանաձորի թ.7 հիմնական դպրոցի 
կառուցում 

400 000 000  Պետ բյուջե, վարկային 
միջոց  

2018-
2021թթ. 

Ընթացքում է 

40. Վերգետնյա անցումի կառուցում 
Շիրակի խճուղու վրա նոր 
կառուցվող թիվ 7 դպրոցի մոտ 

36 000 000 Թ.7 դպրոցի կառուցվող 
մասնածենքի մոտ առկա է ՃԵԿ 
անվտնագության խնդիր, ուստի 
օրակարգային է նշված հատվածում 
կառուցել վերգետնյա հետիոտնային 
կամուրջ 

20մ թռիչքով և 4.5մ 
բարձրությամբ վերգետնյա 
անցում մետաղական 
կառուցվածքներով 

2018-
2021թթ. 

Չկա 

41. Վանաձորի գյուղատնտեսական 
պետական քոլեջի մարզադահլիճի 
վերակառուցում 

150 000 000  Մարզի զարգացման ծրագրի 
շրջանակներում,  

2018թ. պետբյուջե 

42. Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ 
դպրոցի վերակառուցման 
աշխատանքներ 

460 000 000   
Մարզի զար-գացման 

ծրագրի շրջա-նակներում, 
պետբյուջե  

2018թ. Ավարտական 
փուլում է 

Մշակույթ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2/ 2018թ. 

1 Հուշարձաններ 126 000 000 Քաղաքի ճարտարապետական 
տեսքի բարելավմանը և 
զբոսաշրջությանը նպաստելու 
նպատակով տեղադրել հուշարձան 
Հայքի, Թումանյան և Զաքարյան-
Աբովյան փողոցների խաչմերուկի 
հրապարակներում: 

Տեղադրել թվով 3 
հուշարձան: 
 

2017-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն
/ 

2 Վանաձոր համայնքի Հրանտ 
Մաթևոսյանի անվան գրադարան-
ների կենտրոնացված համակարգի 
(ԳԿՀ) 5 գրադարանների 

32 000 000 Համայնքի բոլոր թաղամասերում 
գործում են 4 գրադարաններ, որոնք 
սպասարկում են ամբողջ համայնքը: 
 ԳԿՀ-ի 5 գրադարանների 

Տեղեկատվական պահան-
ջարկի բավարարման բարձր 
մակարդակ, ընթերցողների 
և հաճախումների աճ, 

2018-
2021թթ. 

 Գույքի 
ձեռքբերում՝  
340.000 դրամ 
համայնքի 



հիմնավերանորոգում, 
գազաֆիկացում, ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
կահավորում, ֆոնդերի 
թվայնացում, համակարգչային 
տեխնիկայի ձեռքբերում և ֆոնդերի 
համալրում 

վերանորոգում, գազաֆիկացում և 
ջեռուցման համակարգերի 
տեղադրում, 

 կահավորում, 
 համակարգչային տեխնիկայի 

ձեռքբերում, 
 ֆոնդերի թվայնացում, 
 ֆոնդերի համալրում: 

ֆոնդերի հարստացում, 
վերանորոգված, ջեռուցված 
գրադարաններ, 
թվայնացված 
գրականություն 

բյուջե  

3 Վանաձոր համայնքի Տիկնիկային 
թատրոնի վերակառուցում-
վերանորոգում, գազաֆիկացում, 
ջեռուցման համակարգի 
տեղադրում, բակի բարեկարգում և 
բացօթյա բեմի կառուցում, 
բեմական և դահլիճի գույքի, 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում, տիկնիկների 
պատրաստում 
 

194 400  000 Վանաձորի Տիկնիկային թատրոնը 
գործում է Վարդանանց 110ա 
հասցեի հարմարեցված շենքում: 
Դահլիճն ունի 200 նստատեղ: 
Աշխատողների թիվը՝ 11, 
հանդիսատեսի ամսեկան միջին 
թիվը` 250-300: Բեմադրվում է 
տարեկան 3-4 ներկայացում, 
ամսեկան ներկայացումների թիվը` 
5-6, այլ համայնքներում` 2-4: 
Մասնակցում է հանրապետական և 
միջազգային փառատոնների և 
մրցույթների: 
 Շենքի 

վերակառուցում/վերանորոգում, 
 գազաֆիկացում և ջեռուցման 

համակարգի տեղադրում, 
 բակի բարեկարգում և բացօթյա 

բեմի կառուցում, 
 բեմական, դահլիճի գույքի և 

լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում, 

- նոր տիկնիկների պատրաստում 

Վանաձոր համայնքի 
մատաղ սերնդին ապահովել 
ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխան 
տիկնիկային թատրոնով, 
հանդիսատեսի կտրուկ աճ, 
բացօթյա բեմահարթակի 
օգտագործում, համայնքային 
և հանրապետական 
միջոցառումների, 
հանրապետական և 
միջազգային փառատոների 
և մրցույթների 
կազմակերպում 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն
/ 

4 Վանաձոր համայնքի Ստեփան 
Զորյանի տուն-թանգարանի այգու 
բարեկարգում, գույքի նորացում և 
նոր գույքի ձեռքբերում, ֆոնդերի 
համալրում 

6 000 000 Ստեփան Զորյանի տուն-
թանգարանը գործում է Ստեփան 
Զորյանի 24 հասցեում: 
Աշխատողների թիվը 14 է, ամսեկան 
այցելուների թիվը` 500-550: 

Կնպաստի Ստեփան 
Զորյանի տուն-թանգարանի 
այցելուների աճին, ավելի 
որակյալ կազմակերպելու 
համար հանրահռչակման, 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն
/ 



 Տարեկան կազմակերպվող 
միջոցառումների թիվը՝ 25, 
ցուցադրությունները` 12: 
- Այգու բարեկարգում, 
- գույքի ձեռքբերում, 
- ֆոնդերի հարստացում: 

ֆոնդերի հարստացման, 
ուսումնասիրության և 
հետազոտական աշխա-
տանքները, բացօթյա միջո-
ցառումների կազմակերպու-
մը գրողի «Խնձորի այգում» 

5 Վանաձոր համայնքի Ստ. 
Աղաջանյանի անվան գեղարվեստի 
դպրոցի վերակառուցում/ 
վերանորոգում, կահավորում, 
մասնագիտական գույքի և 
համակարգչային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 

43 200 000 Ստ. Աղաջանյանի անվան 
գեղարվեստի դպրոցը համայնքում 
գործող միակ գեղարվեստի դպրոցն 
է: Գործում է Մյասնիկյան 30 
հասցեում, նախկին 
մանկապարտեզի շենքում: Աշխա-
տողների թիվը՝ 17, աշակերտների 
թիվը` 80: Սպասարկում է 
Վանաձորի և մոտակա 
համայնքները: 
 Շենքի վերակառուցում 

/վերանորոգում, 
 ջեռուցման համակարգի 

տեղադրում, 
 կահավորում, 
 մասնագիտական գույքի և 

պարագաների ձեռքբերում, 
 համակարգչային տեխնիկայի 

ձեռքբերում, 
- տարածքի բարեկարգում 

Վանաձորի և մոտակա 
համայնքներին ապահովել 
ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխանող 
գեղարվեստի դպրոցով, 
սպասարկել ավելի մեծ թվով 
աշակերտներ, լավագույն 
սաների մասնակցությունը 
հանրապետական և 
միջազգային մրցույթների 

2018-
2021թթ. 

Գույքի  ձեռքբե-
րում՝       
250.000 դրամ      
(համակարգիչ, 
տպիչ)     
համայնքի 
բյուջե 

6 Վանաձոր համայնքի Շարա 
Տալյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի համար երաժշտական 
գործիքների և ժամանակակից 
սարքավորումների ձեռքբերում 
 

5 540 000 Շարա Տալյանի անվան 
երաժշտական դպրոցը գործում է 
Վարդանանց 41 հասցեում` Էդ. 
Կզարթմյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի շենքի մի թևում: 
Աշխատողների թիվը՝ 31, 
սովորողների թիվը` 151: Գործում է 
դաշնամուրային, լարային, 
փողային, երգեցողության և 
ժողգործիքների բաժիններ: 

Կապահովվի ուսուցման 
ավելի բարձր որակ և 
աշակերտների հոսք, 
բազմազան միջոցառումների 
կազմակերպում 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն
/ 



Ուսումնական գործընթացն ավելի 
որակյալ կազմակերպելու 
նպատակով դպրոցը կարիք ունի 
նոր գործիքների և միջոցառումների 
համար ժամանակակից 
սարքավորումների. 
 երաժշտական գործիքների 

ձեռքբերում, 
- ժամանակակից 

սարքավորումների ձեռքբերում 
7 Վանաձոր համայնքի 

Պարարվեստի դպրոցի 
մասնագիտական գույքի, 
գործիքների և տեխնիկական 
միջոցների և համերգային 
հագուստների ձեռքբերում 
 

9 500 000 Պարարվեստի դպրոցը գործում է 
Վարդանանց 41 հասցեում` Էդ. 
Կզարթմյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի շենքի հատուկ 
հարմարեցված մի քանի 
սենյակներում: Աշխատողների 
թիվը՝ 19, աշխատողների թիվը` 
200: Համայնքի միակ 
պարարվեստի դպրոցն է, 
սպասարկում է Վանաձորը և 
մոտակա համայնքները: 
 Մասնագիտական գույքի 

ձեռքբերում, 
 գործիքների ձեռքբերում, 
 ժամանակակից տեխնիկայի 

ձեռքբերում, 
- համերգային հագուստների 

ձեռքբերում: 

Վանաձորի և մոտակա 
համայնքների երեխաների 
համար ապահովել որակյալ 
ուսուցում և մշակութային 
դաստիարակություն, 
սպասարկել ավելի մեծ թվով 
երեխաներ 

2018-
2021թթ. 

Համակարգիչ՝ 
265.000 դրամ. 
հանդերձարան՝ 
150.000 դրամ 
համայնքի 
բյուջե 
  

8 Վանաձոր համայնքի Էդ. 
Կզարթմյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի համար երաժշտական 
գործիքների, լուսաձայնային և 
ժամանակակից տեխնիկայի 
ձեռքբերում 
 

10 000 000  Էդ. Կզարթմյանի անվան 
երաժշտական դպրոցը գործում է 
Վարդանանց 41 հասցեում` 
վերակառուցված-վերանորոգված 
շենքում: Աշխատողների թիվը՝ 51, 
սովորողների թիվը` 213: Դպրոցն 
ունի մարզի լավագույն 
դպրոցական դահլիճ՝ 240 

Դահլիճի մեծ ռոյալների և 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերումը 
հնարավորություն կտա 
կազմակերպել բարձրակարգ 
համերգներ այլ 
համայնքների և արտերկրի 
երաժիշտների 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն
/ 



նստատեղով, որը ծառայում է 
ամբողջ համայնքին համերգներ, 
միջոցառումներ և 
հանդիսություններ 
կազմակերպելու համար: 
Երաժշտական գործիքների 
ձեռքբերում, 

 ժամանակակից տեխնիկայի 
ձեռքբերում, 

- լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 

մասնակցությամբ: Նոր 
դաշնամուրիների և 
գործիքների ձեռքբերումը 
կապահովի ուսուցման ավելի 
բարձր որակ և 
աշակերտների մեծ հոսք 
հատկապես փողային 
գործիքների բաժնում 

9 Վանաձոր համայնքի Կոմիտասի 
անվան արվեստի դպրոցի տանիքի 
վերանորոգում, պատուհանների 
փոխարինում 
 

9 500 000 Կոմիտասի անվան արվեստի 
դպրոցը գործում է Բաղրամյան 15/1 
հասցեում` վերանորոգված շենքում: 
Աշխատողների  թիվը՝ 23, 
սովորողների թիվը` 97: 
Սպասարկում է Տավրոս, Տարոն 1, 
2, 3, 4 թաղամասերը: 
- Տանիքի վերանորոգում (300մ2, 4.5 
մլն. դր.),  
- Պատուհանների փոխարինում՝ 5 
մլն. դր. 

Տարոն և Տավրոս թաղամա-
սերը ապահովել ժամանա-
կակից պահանջներին հա-
մապատասխանող արվեստի 
դպրոցով, թաղամասի բնա-
կիչների համար կազմա-
կերպել բացօթյա միջոցա-
ռումներ, ընդունել հյուրեր, 
խմբեր այլ համայնքներից և 
արտերկրից, հանրապետա-
կան և միջազգային փառա-
տոնների կազմակերպում: 

2018-
2021թթ. 

Կաթսայի 
վերանորոգում՝ 
119.000 դրամ   
համայնքի 
բյուջե 

10 Վանաձոր համայնքի Կառլոս 
Աբովյանի անվան կերպարվեստի 
թանգարանի կապիտալ 
վերակառուցում/վերանորոգում, 
բակի բարեկարգում, 
մասնագիտական գույքի և գույքի, 
ժամանակակից սարքավորումների 
ձեռքբերում, ֆոնդերի համալրում 
 

650 000 000 Կառլոս Աբովյանի անվան կերպար-
վեստի թանգարանը գործում է  
Տիգրան Մեծ 52 հասցեում` 
Կերպարվեստի թանգարանի 
տիպային շենքում: Աշխատողների 
թիվը՝ 25, այցելուների ամսեկան 
թիվը` 500: Կազմակերպվում են 15-
18 թեմատիկ և անհատական 
ցուցահանդեսներ, 10-12 
միջոցառում: Ֆոնդերը կազմում են 
1932: Մասնակցում է բազմաթիվ ու-
սումնական, մեթոդական և միջազ-
գային ծրագրերի: 

Բնակչության 
հետաքրքրության և 
այցելությունների աճ, 
մարզկենտրոնում ունենալ 
ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխանող 
կերպարվեստի թանգարան, 
մշակութային 
միջոցառումների որակական 
և քանակական աճ, 
ուսումնական և 
դաստիարակչական 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն
/ 



Կապիտալ վերակառուցում-
վերանորոգում, 
գազաֆիկացում և ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
բակի բարեկարգում, 
մասնագիտական գույքի 
ձեռքբերում, 
նոր գույքի ձեռքբերում, 
ժամանակակից սարքավորումների 
ձեռքբերում, 
ֆոնդերի թվայնացում և համալրում 

ծրագրերի աճ, միջազգային 
ծրագրերում ավելի մեծ 
ընդգրկվածություն 

11 Վանաձոր Շառլ Ազնավուրի անվան 
մշակույթի պալատի կապիտալ 
նորոգում. կաթսայատան 
փոխարինում, տանիքի 
վերակառուցում, ջեռուցման 
համակարգի և կոյուղու կառուցում, 
բեմի վերանորոգում 
 

114 000 000 Գր. Հախինյանի անվան «Հորովել» 
երգի-պարի ժողովրդական 
համույթը գործում է Տիգրան Մեծ 2 
հասցեում` Շառլ Ազնավուրի անվան 
մշակույթի պալատում: 
Աշխատողների թիվը՝ 70: 
Սպասարկում է ամբողջ համայնքը և 
մարզը: Ամսեկան տեղի են ունենում 
2-3 համերգ և միջոցառում: 
Հանդիսատեսի թիվը ամսեկան՝ 
1500, տարեկան` 18000: Պալատում 
տարածքներ են տրամադրված մի 
շարք ՀԿ-երի:  
Տանիքի վերակառուցում, 
կաթսայատան և ջեռուցման 
համակարգի կառուցում, 
կոյուղու կառուցում, 
բեմի վերանորոգում: 

Տանիքի, ջեռուցման 
համակարգի և կոյուղու 
վերակառուցումը կապահովի 
պալատի լիարժեք 
օգտագործում ամբողջ 
տարվա կտրվածքով, 
հնարավորություն կտա 
խնայել ֆինանսական 
միջոցներ և ուղղել այլ 
խնդիրների լուծմանը: Բեմի 
վերանորոգումը ապահովում 
է ավելի բարձրակարգ 
համերգների և 
միջոցառումների 
կազմակերպում: 

2018-
20թ. 

Մասնակի 
նորոգվել է 
տանիքը և 
շարվածքը 
3260881 դրամ 
համայնքի 
բյուջե     

12 Վանաձոր համայնքի Գուսան 
Զաքարյանի անվան մշակույթի 
տան դահլիճի վերանորոգում, 
դահլիճի կահավորում և բեմի 
պարագաների ձեռքբերում, բակի 
բարեկարգում, լուսաձայնային 
սարքավորումների ձեռքբերում 

20 800  000   Գուսան Զաքարյանի անվան 
մշակույթի տունը գործում է 
Զ.Անդրանիկի 38 հասցեում` 
քարաշեն, հարմարեցված, 
վերանորոգված, գազաֆիկացված 
շենքում: Ունի 250 նստատեղով 
դահլիճ, համակարգչային սենյակ և 

Ունենալ ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխանող 
դահլիճ՝ համայնքի 
բնակչության համար 
բարձրակարգ 
միջոցառումներ, համերգներ, 

2018-
2021թթ. 

Գույքի 
ձեռքբերում՝ 
985.000դրամ, 
հանդերձանք, 
խաղալիքներ՝ 
242.000 դրամ, 
վերանորոգման 



 ժամանակակից պարասրահ: 
Աշխատողների թիվը՝ 6, սաների 
թիվը` 89: Սպասարկում է Խանդակ 
թաղամասը հարակից 
տարածքները: Գործում են 
պահանջարկ ունեցող խմբակներ, 
կազմակերպում են բազմաթիվ 
միջոցառումներ: 
Դահլիճի և բեմի հիմնանորոգում 
(250մ2), 
դահլիճի կահավորում և բեմի 
պարագաների ձեռքբերում, 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 

հանդիպումներ, 
հանդիսություններ 
կազմակերպելու համար: 
 

նյութեր՝  
998.000 դրամ, 
մասնակի 
վերանորոգում՝ 
949.700 դրամ  
համայնքի 
բյուջե 

13 Վանաձոր համայնքի Գր 
Հախինյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի շենքի վերանորոգում, 
գազաֆիկացում, ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
կահավորում, բակի բարեկարգում, 
գործիքների ձեռքբերում 

26 500 000 Գր Հախինյանի անվան 
երաժշտական դպրոցը գործում է 
Ներսիսյան 13 հասցեում` 
բազմահարկ շենքի բացվածքային 
մասում: Աշխատողների  թիվը՝ 24, 
սովորողների թիվը` 90: 
Սպասարկում է Խանդակ 
թաղամասը, Լենինգրադյան 
փողոցը և հարակից թաղամասերը:  
Շենքի հիմնավերանորոգում (350մ2 

– 20.500.000 դր.), 
գազաֆիկացում, 
ջեռուցման համակարգի 
տեղադրում, 
բակի բարեկարգում (400մ2 – 6 մլն. 
դր.) 
կահավորում 
գործիքների ձեռքբերում 

Խանդակ թաղամասը և 
հարակից թաղամասերը 
կունենան ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխանող 
երաժշտական դպրոց, որը 
հնարավորություն կունենան 
հաճախել ավելի մեծ թվով 
երեխաներ: 
 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն
/ 

14 Վանաձոր համայնքի Տ. 
Չուխաջյանի անվան արվեստի 
դպրոցի ջեռուցման համակարգի և 
պատուհանների փոխարինում, 

17 850 000 Տ. Չուխաջյանի անվան արվեստի 
դպրոցը գործում է Աղայան 86ա 
հասցեում` վերանորոգված շենքում: 
Աշխատողների  թիվը՝ 53, սովորող-

Համակարգի փոխարինումը 
ավելի խնայող համակարգով 
և պատուհանների 
փոխարինումը 

2018-
2021թթ. 

Գործիքների 
ձեռքբերում 
(դհոլ, 2ֆլեյտա, 
գործիքների 



կահավորում, գործիքների և 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 
 

ների թիվը` 252: Դպրոցն ունի 
կիսալուսնաձև համերգային դահլիճ, 
170 նստատեղով: Սպասարկում է 
Դիմաց թաղամասը:   
Ջեռուցման համակարգի 
փոխարինում, 
պատուհանների փոխարինում,  
կահավորում, 
գործիքների ձեռքբերում, 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 

հնարավորություն կտա 
խնայել ֆինանսական 
միջոցներ և տրամադրել այլ 
խնդիրների լուծման համար: 
Գործիքների և 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերումը կապահովի 
ուսուցման ավելի բարձր 
որակ և համերգների 
պատշաճ կազմակերպում: 

մասեր) 
304.000դրամ  
համայնքի 
բյուջե   

15 Վանաձոր համայնքի թիվ 1 
մշակույթի տան հիմնանորոգում, 
գազաֆիկացում, ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
կահավորում, տարածքի 
բարեկարգում, գործիքների, 
տեխնիկայի, համերգային 
հագուստների 

28 390 000 Թիվ 1 մշակույթի տունը գործում է 
Նարեկացի 43 հասցեում` 
բազմահարկ շենքի բացվածքային 
մասում: Աշխատողների թիվը՝ 5, 
սաների թիվը` 37: Առափնյա 
թաղամասի միակ մշակութային 
հիմնարկն է, որն իր հարկի տակ 
հավաքում է բոլոր տարիքի 
բնակիչներին՝ խմբակներում և 
բազմաթիվ միջոցառումների 
ժամանակ: 
Շենքի հիմնանորոգում (340մ2), 
Գազաֆիկացում, 
ջեռուցման համակարգի 
տեղադրում, 
տարածքի բարեկարգում 
կահավորում, 
գործիքների և ժամանակակից 
տեխնիկայի ձեռքբերում, 
համերգային հագուստների 
ձեռքբերում 

Թաղամասի բնակիչներին 
ապահովել բարեկարգ 
աշխատանքի և հանգստի 
համար պայմաններով, 
ընդգրկել ավելի մեծ թվով 
երեխաների և 
մեծահասակների, բացել 
յուրաքանչյուրի 
հետաքրքրություններին և 
նախասիրություններին 
համապատասխան գործող 
խմբակներ: 
 

2018-
2021թթ. 

1 համակարգիչ,    
1 տպիչ՝     
320.000 դրամ   
համայնքի 
բյուջե  

Կրթություն /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3/ 
1 Վանաձոր համայնքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի 

շենքի վերանորոգման և ընթացիկ 
աշխատանքներ 

64.676.000 Թիվ 2 ՆՈՒՀ-ը (Մյասնիկյան 28) 
սպասարկում է Վանաձոր 
թաղամասին: Քարե շենք է, 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն/ 



 տիպային, գործում է 4 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 20, 
երեխաների թիվը` 160:  
 դահլիճի կառուցում  
 2 խմբերի վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

2 Թիվ 3 ՆՈՒՀ շենքով ապահովում 
 

176 250 000 Թիվ 3 ՆՈՒՀ-ը (Շիրակի խճ. 64) 
գործում է տնակային 
պայմաններում (3 խումբ): 
Սպասարկում է Տավրոս 
թաղամասին: Աշխատողների թիվը՝ 
12, երեխաների թիվը` 60:  
 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

 

3 Թիվ 4 ՆՈՒՀ շենքով ապահովում 
 

235 000 000 Թիվ 4 ՆՈՒՀ-ը (Սայաթ-Նովա 18) 
գործում է տնակային 
պայմաններում (4 խումբ): 
Սպասարկում է Լագեր թաղամաս: 
Աշխատողների թիվը՝ 11, 
երեխաների թիվը` 60: 
 շենքի կառուցում 
 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

Գազօջախ՝  
200.000 դրամ  
Փասադենա     
գույքի 
ձեռքբերում՝  
257.000 դրամ    
համայնքի բյու-ջե 



4 Վանաձոր համայնքի թիվ 5 ՆՈՒՀ-ի 
սպորտային դահլիճի 
վերանորոգում, 1 խմբի բացում, 
խոհանոցի վերանորոգում, բակի 
բարեկարգում, խաղահրապարակի 
կառուցում, գույքի ձեռքբերում 
 

155.976.000 Թիվ 5 ՆՈՒՀ-ը (Մաշտոցի 14) 
սպասարկում է Դիմաց թաղամասը: 
Քարե շենք է, տիպային, գործում է 
5 խմբով, 1 խումբը` ներառական: 
Աշխատողների թիվը՝ 22, 
երեխաների թիվը` 160:  
 սպորտային դահլիճի 

վերանորոգում 
 1 խմբի բացում 
 խմբասենյակների վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ աճը 
և զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

Խմբասենյակի, 
դահլիճի 
վերանորոգում՝ 
998850 դրամ  
Հայաստան 
համահայկական 
հիմնադրամ, 
համայնքի բյուջե 
Խաղահրապարա
կի վերանորոգում 
/Փսադենա 
160000դրամ/  

5 Վանաձոր համայնքի թիվ 7 ՆՈՒՀ 
շենքով ապահովում 
 

235 000 000   Թիվ 7 ՆՈՒՀ-ը (Նարեկացու 47) 
հին կառույց է ` հարմարեցված (4 
խումբ): Աշխատողների թիվը՝ 11, 
երեխաների թիվը` 60:  
 շենքի կառուցում 
 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

Մասնակի 
վերանորոգում՝ 
80.000 դր 
համայնքի բյուջե        

6 Վանաձոր համայնքի թիվ 8 ՆՈՒՀ 
շենքով ապահովում 
 

411 250 000   Թիվ 8 ՆՈՒՀ-ը (8 խումբ)  գործում է 
Գորկու 9ա հասցեում` տնակային 
պայմաններում: Սպասարկում է 
քաղաքի կենտրոնական մասին: 
Աշխատողների թիվը՝ 25, 
երեխաների թիվը` 150:  
 շենքի կառուցում 
 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

Խոհանոցի 
մասնակի 
վերանորոգում,  
արտաքին տեսքի 
ներկապատում  
Փասադենա 
քույր-քաղաք 

7 Վանաձոր համայնքի թիվ 10 ՆՈՒՀ-
ի շենքի վերանորոգում, 1 խմբի 
վերաբացում, բակի բարեկարգում և 

147 886 000 Թիվ 10 ՆՈՒՀ-ը (Չուխաջյան 12ա) 
սպասարկում է Չուխաջյան 
թաղամասը: Գործում է 2 խմբով: 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն/ 



խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

Աշխատողների թիվը՝ 14, 
երեխաների թիվը` 70:  
 վերանորոգում 
 1 խմբի վերաբացում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

8 Վանաձոր համայնքի թիվ 11 ՆՈՒՀ-
ի 1 խմբի վերաբացում, բակի 
բարեկարգում և խաղահրապարակի 
կառուցում, գույքի ձեռքբերում, 
տանիքի վերակառուցում, 
մասնաշենքի վերանորոգում 
 

18 790 000 + 
111 100 000 

Թիվ 11 ՆՈՒՀ-ը (Չուխաջյան 18ա) 
սպասարկում է Չուխաջյան 
թաղամասը: Քարե շենք է, 
տիպային: Գործում է 2 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 14, 
երեխաների թիվը` 70:  
 1 խմբի վերաբացում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 տանիքի վերակառուցում 
 մասնաշենքի վերանորոգում 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

Շենքի 
հիմնանորոգում՝ 
153.500.000 
դրամ  
Հայաստանի 
տարածքային 
զարգացման 
հիմնադրամ  10% 
համայնքի բյուջե 

9 Վանաձոր համայնքի թիվ 15 ՆՈՒՀ-
ի 1 խմբի բացում, 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

80 226 000 Թիվ 15 ՆՈՒՀ-ը (Նալբանդյան 1/3) 
սպասարկում է քաղաքի 
կենտրոնական թաղամասերը: 
Քարե շենք է, տիպային: Գործում է 
3 խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 17, 
երեխաների թիվը` 115:  
 1 խմբի բացում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

Լուսամուտների 
տեղադրում 
877.935 դրամ  
համայնքի բյուջե 

10 Վանաձոր համայնքի թիվ 19 ՆՈՒՀ-
ի 1 խմբի բացում, 
խաղահրապարակի կառուցում, 

29 851 000 Թիվ 19 ՆՈՒՀ-ը (Սուխումի 5) 
սպասարկում է Բազում թաղամասը: 
Քարե շենք է, տիպային, 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 

2018-
2021թթ. 

1 խմբի բացում 



գույքի ձեռքբերում 
 

վերանորոգված է: Գործում է 3 
խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 15, 
երեխաների թիվը` 109:  
 1 խմբի բացում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

11 Վանաձոր համայնքի թիվ 24 ՆՈՒՀ-
ի սանհանգույցի վերանորոգում, 
խոհանոցային գույքի ձեռքբերում, 
բակի բարեկարգում և 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

17 676 500 Թիվ 24 ՆՈՒՀ-ը (Լազյան 32) 
սպասարկում է քաղաքի 
կենտրոնական թաղամասերը: 
Քարե շենք է, տիպային, 
վերանորոգված է: Գործում է 4 
խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 22, 
երեխաների թիվը` 120:  
 սանհանգույցների վերանորոգում 
 նոր ջրագծի անցկացում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 
 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն/ 

12 Վանաձոր համայնքի թիվ 28 ՆՈՒՀ-
ի շենքի վերանորոգում, մառանի 
կառուցում, խաղահրապարակի 
կառուցում, գույքի ձեռքբերում 
 

44 376 000 Թիվ 28 ՆՈՒՀ-ը (Աբեղյան 46ա) 
սպասարկում է Լագեր թաղամասը: 
Քարե շենք է, տիպային:  Գործում է 
3 խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 14, 
երեխաների թիվը` 70:  
 վերանորոգում 
 մառանի կառուցում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն/ 

13 Վանաձոր համայնքի թիվ 30 ՆՈՒՀ-
ի 1 խմբի բացում, սպորտային 
դահլիճի վերանորոգում, 

34 001 000 Թիվ 30  ՆՈՒՀ-ը (Շինարարների 
91) սպասարկում է Դիմաց 
թաղամասը: Գործում է 4 խմբով: 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 

2018-
2021թթ. 

 1 խմբի բացում, 
գույքի 
ձեռքբերում՝ 



խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

Աշխատողների թիվը՝ 20, 
երեխաների թիվը` 136 
 1 խմբի բացում 
 սպորտային դահլիճի 

վերանորոգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

691.000 դրամ, 
1խմբասենյակի 
ջեռուցում՝ 
705.000 դրամ 
Հայաստան 
համահայկական 
հիմնադրամ, 
խաղահրապա-
րակի բակային, 
խաղային 
գոտիների 
համալրում 
Փասադենա քույր 
քաղաք  
604.000դրամ 

14 Վանաձոր համայնքի թիվ 31 ՆՈՒՀ-
ի  2-րդ մասնաշենքի 
վերանորոգում, 1 խմբի բացում, 
բակի բարեկարգում և 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

209 226 000 Թիվ 31 ՆՈՒՀ-ը (Ներսիսյան 6) 
սպասարկում է Ներսիսյան 
թաղամասը: Քարե շենք է, 
տիպային: Վերանորոգված է 
առաջին մասնաշենքը: Գործում է 4 
խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 17, 
երեխաների թիվը` 130 
 2-րդ մասնաշենքի վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

 գույքի 
ձեռքբերում 
(կոշտ և 
փափուկ) 

175.000 դրամ   
համայնքի բյուջե 

15 Վանաձոր համայնքի թիվ 32 ՆՈՒՀ-
ի  նոր պատուհանների և ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
սանհանգույցների վերանորոգում, 
բակի բարեկարգում և 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

16 476 000 Թիվ 32 ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 4 
Բելոռուս. թաղ) սպասարկում է 
Տարոն 4 թաղամասը: Քարե շենք է, 
տիպային: Գործում է 2 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 13, 
երեխաների թիվը` 65 
 ջեռուցման համակարգի 

տեղադրում 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 

2018-
2021թթ. 

 գույքի 
ձեռքբերում 
(կոշտ և 
փափուկ) 

100.000 դրամ  
համայնքի բյուջե 



 սանհանգույցների վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

զարգացումը 

16 Վանաձոր համայնքի թիվ 33 ՆՈՒՀ-
ի շենքի վերանորոգում, տանիքի 
մասնակի վերանորոգում, 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

149 576 000 Թիվ 33 ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 3 ՔՇՀ 7) 
սպասարկում է Տարոն 3 
թաղամասը: Քարե շենք է, 
տիպային: Գործում է 4 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 22, 
երեխաների թիվը` 100: 
 վերանորոգում 
 տանիքի մասնակի 

վերանորոգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

գույքի 
ձեռքբերում 
(կոշտ և 
փափուկ) 
608.000 դրամ  
համայնքի բյուջե 

17 Վանաձոր համայնքի թիվ 34 ՆՈՒՀ-
ի 3 խմբասենյակների և տանիքի 
վերանորոգում, 1 խմբի 
վերաբացում, խաղահրապարակի 
կառուցում, գույքի ձեռքբերում 
 

58 126 000 Թիվ 34  ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 3 ՔՇՀ 7) 
սպասարկում է Տարոն 3 
թաղամասը: Քարե շենք է, 
տիպային: Գործում է 2 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 12, 
երեխաների թիվը` 70: 
 3 խմբասենյակների 

վերանորոգում 
 տանիքի  վերանորոգում 
 1 խմբի վերաբացում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

Ջեռուցման 
համակարգ 
2.910.000 դրամ 
Հայաստան 
հիմնադրամ 

18 Վանաձոր համայնքի թիվ 35 ՆՈՒՀ-
ի 1 խմբի բացում, նոր 
պատուհանների տեղադրում, 

53 186 000 Թիվ 35  ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 4 
Ածխահատներ) սպասարկում է 
Տարոն 4 թաղամասը: Քարե շենք է, 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 

2018-
2021թթ. 

1 խմբի բացում, 
գույքի 
ձեռքբերում  



հատակի և սանհանգույցների 
վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում 
 

տիպային: Գործում է 3 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 17, 
երեխաների թիվը` 127: 
 1 խմբի բացում 
 նոր պատուհանների տեղադրում 
 հատակի վերանորոգում 
 սանհանգույցների վերանորոգում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

160.000 դրամ  
համայնքի բյուջե 

19. Վանաձոր համայնքի թիվ 40 ՆՈՒՀ-
ի  1 խմբի վերաբացում և 
վերանորոգում,  դահլիճի ջեռուցում, 
տանիքի մասնակի վերանորոգում, 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

43 776 000 Թիվ 40 ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 2 ՔՇՀ 3) 
սպասարկում է Տարոն 2 
թաղամասը: Քարե շենք է, 
տիպային: Գործում է 2 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 13, 
երեխաների թիվը` 75:  
 1 խմբի վերաբացում և 

վերանորոգում 
 դահլիճի ջեռուցում 
 տանիքի մասնակի 

վերանորոգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

Գույքի 
ձեռքբերում  
111.300 դրամ  
համայնքի բյուջե 

20 Վանաձոր համայնքի թիվ 41 ՆՈՒՀ-
ի  1 խմբի վերաբացում,  
սպորտային դահլիճի ջեռուցում, 
սանհանգույցների վերանորոգում, 
բակի բարեկարգում և 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 

44 486 000 Թիվ 41 ՆՈՒՀ-ը գործում է 
Շիրակացի 17ա հասցեում: Քարե 
շենք է, տիպային: Գործում է 2 
խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 13, 
երեխաների թիվը` 60: 
 1 խմբի վերաբացում  
 սպորտային դահլիճի ջեռուցում 
 սանհանգույցների վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

Չի կատարվել 
/ֆին․ միջոցների 
բացակայություն/ 



փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

21 Արցախ պուրակում մանկական 
զբաղվածության կենտրոնի 
կառուցում 

604 800 000   2017-
2019թթ 

Ավարտական 
փուլում է 
/մասնավոր 
ներդրում/ 

Սպորտ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4/ 2018 
1 „Մենապայքարային մարզաձևերի 

մանկապատանեկան մարզա-
դպրոց” ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում, 
գույքի, մարզագույքի, մարզահա-
գուստի ձեռքբերում 

29 355 400 Նախատեսվում է մարզադպրոցի 
տանիքի վերանորոգում, եվրոպա-
տուհանների տեղադրում, գազաֆի-
կացում և լոկալ ջեռուցում, 
մարզագույքի և մարզահագուստի 
ձեռքբերում: 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-
ծության աճ, առողջ 
ապրելակերպ: 

2018-
2021թթ. 

Մարզահագուստ
ի ձեռքբերում 

2 Վանաձորի „Օլիմպիական հերթա-
փոխի մենապայքարային մարզա-
ձևերի մարզադպրոց” ՀՈԱԿ-ի 
վերանորոգում, մարզադահլիճի 
կառուցում, մարզագույքի, 
մարզահագուստի ձեռքբերում 
 

15 675 000 Նախատեսվում է մարզադպրոցի 
ըմբշամարտի դահլիճի և  
հանդերձա-րանների կոսմետիկ 
վերանորոգում, ներքին ջրագծի 
փոխարինում, մար-զադպրոցին կից 
երկհարկանի մար-զադահլիճի 
կառուցում, մուտքի ծածկի 
կառուցում, պատուհանագոգերի, 
ցնցուղների, ծորակների փոխարի-
նում,  մարզագույքի  և մարզահա-
գուստի ձեռքբերում 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում (օլիմպիական 
խաղերի, աշխարհի, Եվրո-
պայի և միջազգային տար-
բեր մրցաշարերի հաղթող-
ներ և մրցանակակիրներ), 
մարզադպրոցում պատանի-
ների և երիտասարդների 
ներգրավվածության 
աճ,առողջ ապրելակերպ: 

2018-
2021թթ. 

Ներքին ջրագծի 
փոխարինում, 
պատուհանագոգ
երի, ցնցուղների 
և ծորակների 
փոխարինում, 
մարզահագուստի 
և մարզագույքի 
ձեռքբերում 

3 Վանաձորի “Ծանրամարտի մաս-
նագիտացված մանկապատանեկան 
մարզադպրոց” ՀՈԱԿ-ի հիմնանո-
րոգում, գույքի և  մարզագույքի 
ձեռքբերում 

53 114 200 Նախատեսվում է մարզադպրոցի 
հիմնանորոգում, գույքի և 
մարզագույքի արդիականացում: 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-
ծության աճ, առողջ ապրելա-
կերպ, քաղաքային և այլ 
մրցաշարերի պատշաճ 
մակարդակով  անցկացում: 

2018-
2019թթ. 

Մարզագույքի 
ձեռքբերում 

4 Վանաձորի “Աթլետիկայի օլիմպիա-
կան հերթափոխի  մասնագիտաց-
ված մանկապատանեկան մար-
զադպրոց” ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում, 

97 413 300   Նախատեսվում է մարզադպրոցի 
վարչական շենքի, շոգեբաղնիքի 
վերանորոգում, ֆիզիկական 
դաստիարակության 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, քաղաքային, 
հանրապետական և միջազ-
գային մրցաշարերի պատշաճ 

2018-
2021թթ. 

Մասնակի 
վերանորոգում, 
գույքի, 
մարզահագուստի 



մարզադահլիճի վերակառուցում և  
մարզագույքի ձեռքբերում 

մարզադահլիճի կառուցում, գույքի և 
մարզագույքի ձեռքբերում:      
 

մակարդակով  անցկացում, 
մարզադպրոցում պա-
տանիների և երիտասարդ-
ների ներգրավվածության 
աճ, առողջ ապրելակերպ: 

ձեռքբերում 

5 Վանաձորի „Տարոն” համալիր մար-
զադպրոց” ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում, 
մարզադահլիճի կառուցում և  
մարզագույքի ձեռքբերում 
 

11 160 000 Նախատեսվում է  մարզադպրոցի 
ընդհանուր վերանորոգում  և 
մարզագույքի ձեռքբերում:    
 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-
ծության աճ, առողջ 
ապրելակերպ: 

2018-
2021թթ. 

Մարզասենյակի 
վերանորոգում, 
մարզագույքի 
ձեռքբերում 

6 Վանաձորի „Ձմեռային մարզաձևե-
րի մասնագիտացված մանկապա-
տանեկան մարզադպրոց” ՀՈԱԿ-ի 
վերանորոգում և  մարզագույքի 
ձեռքբերում 

15 890 000 Նախատեսվում վերանորոգել 
դահուկավազքի մարզադաշտը 
/1500մ/, գազաֆիկացնել և ջեռուցել 
մարզադպրոցը, ունենալ  
բուգելային ճոպանուղի / 600մ/ և 
ձեռքբերել համապատասխան 
մարզագույք:   

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-
ծության աճ, առողջ 
ապրելակերպ: 

2018-
2021թթ. 

Մարզագույքի 
ձեռքբերում 

7 Վանաձորի „Լողի   մասնագիտաց-
ված մանկապատանեկան մարզա-
դպրոց” ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում և  
մարզագույքի ձեռքբերում 

103 170.000 Նախատեսվում է լուծել 
լողավազանի օդափոխության 
հարցը, մշակել մետաղական 
կառուցվածքի ծածկը,  կառուցել 
կախովի առաստաղ, սալիկապատել 
հատակը, ներդնել ջրի ֆիլտրման 
օզոնային և ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման համակարգ` 800մ3 
արտադրողականությամբ  և ձեռք 
բերել գույք, մարզագույք:   

Առողջ ապրելակերպի մշա-
կույթի ձևավորում, բարե-
նպաստ պայմանների ստեղ-
ծում մարզումների համար, 
մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, Մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-
ծության աճ: 

2018-
2021թթ. 

Մետաղական 
կառուցվածքի 
ծածկի մշակում, 
ջրի ֆիլտրման 
նոր համակարգի 
ձեռքբերում 

8 Վանաձորի ՞Շախմատի   մասնագի-
տացված մանկապատանեկան 
մարզադպրոց՞ ՀՈԱԿ-ի 
մարզագույքի ձեռքբերում 

3 264 000 Նախատեսվում է ձեռքբերել 
ինտերնետային շախմատներ 
միջազգային մրցաշարեր 
անցկացնելու համար և նոթբուք:   
 

Հանրապետական և միջազ-
գային մրցաշարերի պատշաճ 
մակարդակով անցկացում, 
մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մարզա-
դպրոցում պատանիների և 
երիտասարդների 
ներգրավվածության աճ, 

2018-
2021թթ. 

Էլեկտրոնային 
ժամացույցների 
ձեռքբերում 



առողջ ապրելակերպ: 
9 Վանաձորի „Ա. Ազարյանի անվան 

„Կենտրոն” համալիր մարզա-
դպրոց” ՀՈԱԿ-ի  վերանորոգում, 
մարզադահլիճի կառուցում և 
մարզագույքի ձեռքբերում 

31 125 000 Նախատեսվում է խաղային 
մարզաձևերի մարզադահլիճի 
հատակի հիմնանորոգում /648մ2/, 
մարզադահլիճի լուսավորության 
ձևափոխում, ջեռուցման 
համակարգի արդիականացում, 
պատուհանների փոխում, 
մարզագույքի ձեռքբերում: 

Հանրապետական և միջազ-
գային մրցաշարերի պատշաճ 
մակարդակով անցկացում, 
մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մար-
զադպրոցում պատանիների 
և երիտասարդների 
ներգրավվածության 
աճ,առողջ ապրելակերպ:  

2018-
2021թթ. 

Մարզագույքի 
ձեռքբերում, 
կոսմետիկ 
վերանորոգում 

10 Մարզադաշտի վերակառուցում` 
ՀՖՖ-ի միջոցներով 

1 500 000 000 Վանաձոր համայնքը չունի 
բացօթյա մարզական 
միջոցառումներ անցկացնելու 
համար նախատեսված բարեկարգ, 
միջազգային չափանիշներին 
համապատասխանող մարզադաշտ: 
Գոյություն ունեցողը օվալաձև, 
140x200մ կենտրոնական 
առանցքային չափերով, բացօթյա 
7000 նստատեղով տրիբունաներով, 
կառուցվել է խորհրդային 
տարիներին և խիստ վնասված է: 
 Մարզադաշտի վերակառուցում 

7000 նստատեղով, ժամա-
նակակից, բարեկարգ ու 
հարմարավետ մարզադաշտ, 
որը կխթանի համայնքում 
սպորտի արագ տեմպերով 
զարգացմանը: 
Մարզադաշտում կանցկաց-
վեն հանրապետական 
մրցաշարեր: 

2018-
2021թթ. 

Մարզադաշտի 
հողային 
աշխատանքների 
կատարում 

Կոմունալ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5/ 2018թ. 
1 Հալաբյան փողոցի կամրջի 

արտաքին լուսավորության ցանցի 
վերականգնում 

6 930 700 Հալաբյան փողոցի կամրջի 
վերանորոգումից հետո 
առաջնահերթ է դրա 
լուսավորության ցանցի 
վերականգնումը: Նախատեսվում է 
կամրջի արտաքին լուսավորության 
ցանցի օրիգինալ լուծում  

Արդյունքում այս հատվածում 
կունենանք առավելագույնս 
անվտանգ և գողտրիկ 
լուխումներ 

2018թ.  
Կատարված է՝ 

6.897.488 

2 Կենցաղային աղբահանություն, 
Աղբարկղերի ձեռք բերում, 
Մետաղական աղբարկղերի 
պատրաստում 
 

748.000 000 Վանաձոր համայնքում կենցաղային 
աղբահանությունն իրականացվում  
է քաղաքի տարածքում, 5 
կազմակերպությունների կողմից, 6 
գոիտներչում, փողոցներում 

Վանաձոր համայնքը կլինի 
ավելի մաքուր և բարեկարգ: 
Բնակիչները կլինեն ավելի 
իրազեկված և կարգապահ` 
համայնքը կլինի ավելի 

2018-
2021թթ. 

Կենցաղային 
աղբահանու-
թյուն՝ 183մլն, 
71հատ մետաղ. 
աղբարկղներ՝ 



տեղադրված աղբարկղերից` 
ամենօրյա հաճախականությամբ, 
բազմաբնակարան շենքերի 
աղբամուղներից` երեք օրը մեկ, 
սեփական սեկտորից` շաբաթը 2 
անգամ` շրջիկ երթի միջոցով:  
Տարբերակված աղբահանության 
համակարգի բացակայություն, 
բնակչության իրազեկման ցածր 
մակարդակ, 
փոքր աղբարկղերի անհրաժեշտ 
քանակի բացակայություն (ձեռք 
բերել մետաղական աղբարկղեր), 
աղբաթափման վայրի վատթար 
վիճակ, 
աղբահանության նոր համակարգի 
բացակայություն: 
Մեկ աղբարկղի պատրաստման 
արծեքը կազմում է 100.000 դրամ, 
ներառյալ՝ ԱԱՀ, աղբարկղերի մեծ 
մասը մաշված են, փոխարինման 
ենթակա, կեղտաջրերը հոսում են 
արկղերի վնասված տեղերից և 
մերձակա միջավայրում տարածվում 
է գարշահոտություն, ստեղծվում է 
հակասանիտարական վիճակ 

մաքուր և գրավիչ, ինչը 
կնպաստի նաև 
զբոսաշրջության 
զարգացմանը: Համայնքում 
տեղադրված աղբարկղների 
մոտակա տարածքներից 
գարշահոտություն չի 
տարածվի, կրծողների դեմ 
պայքարը կլինի ավելի 
դյուրին, կբարելավվի 
համայնքի 
սանիտարահիգիենիկ 
վիճակը   
 
 

4,895մլն, 
21հատ փոքր 
աղբաման՝  
0,615մլն, 
աղբարկղների 
տարածքների 
ցանկապատում՝ 
2,25մլն 

3 Սանիտարական մաքրում, խոշոր 
եզրաչափի աղբի տեղափոխում, 
նախազգուշացման և 
պատժամիջոցների կիրառման 
համակարգի ներդրում, ձմեռային 
պաշտպանություն 
 

296.000 000 Վանաձոր համայնքում 
սանիտարական մաքրումը  
իրականացվում է թվով 50 
փողոցներում: Փողոցերի 
եզրաքարերը, մայթերը մաքրվում  
են սանիտարական աղբից և 
տեղափոխվում: Աշխատանքները 
կատարվում են ամենօրյա 
հաճախականությամբ: Դեկտեմբեր, 
հունվար, փետրվար ամիսներին 

Ծրագրի իրականացման 
դեպքում Վանաձոր 
համայնքը կունենա 
համապատասխան մեքենա-
մեխանիզմեր և քիմ.նյութեր, 
կապահովվի համայնքի 
պատշաճ սանիտարական 
մաքրությունը և ձմեռային 
պաշտպանությունը, 
համայնքը կհամագործակցի 

2018-
2021թթ. 

 Սան. 
մաքրում՝ 

54մլն, 
 խոշոր 

եզրաչափ
ի աղբի 
տեղափո
խում՝ 
7419915մլ
ն, 



ապահովվում է քաղաքի ձմեռային 
պաշտպանությունը, փողոցները 
մշակվում են աղով: 
Փողոցների ավլող-լվացող 
մեքենաների և դրանց համար 
անհրաժեշտ քիմ. նյութերի 
բացակայություն: Վանաձոր 
համայնքը պարբերաբար մաքրվում 
է կոշտ կենցաղային թափոններից 
և շինարարական աղբից: 
Բնակիչների բնապահպանական 
մտածողության ցածր մակարդակ, 
ապօրինի աղբակույտերի 
առաջացում, համայնքի տարբեր 
հատվածներում նախազգուշացման 
և պատժամիջոցների կիրառման 
համակարգի ներդրում 

տարբեր միջազգային 
կազմակերպությունների 
հետ: 
Համայնքում կունենանք 
պատշաճ 
սանիտարահիգիենիկ 
վիճակ, կբարձրանա 
բնակիչների 
բնապահպանական 
մտածողության մակարդակը, 
համայնքում կավելանա 
զբոսաշրջության 
մակարդակը: 
  

 ձմեռային 
պաշտպ
անու-
թյուն՝ 
0,932մլն,  

 շաբաթօր
յակներ՝ 
0,935մլն 
և 0,919մլն 

  

4 Փողոցների ասֆալտապատում (1՝ 
փողոցների ընթացիկ նորոգում, 2՝ 
փողոցների կապիտալ նորոգում) 
 

672.000 000 Վանաձոր համայնքում ամեն տարի 
իրականացվում են փողոցների 
փոսային նորոգման 
աշխատանքներ, սակայն 
փողոցների, նրբանցքների և 
փակուղիների զգալի մասն ունի 
կապիտալ վերանորոգման կարիք:  

Համայնքի ծայրամասային 
թաղամասերում ճանապարհների 
անանցանելի վիճակը, 

համայնքի մայթերի վատթար 
վիճակը 

Համայնքի ճանապարհները 
կլինեն բարեկարգ, 
համայնքում գործող 
տրանսպորտային միջոցները 
կշահագործվեն ավելի երկար 
ու անխափան: Համայնքը 
կլինի ավելի գրավիչ 
զբոսաշրջության և տարբեր 
միջազգային 
կազմակերպությունների 
կողմից ներդրումներ 
իրականացնելու համար: 

2018-
2021թթ. 

Կապիտալ 
նորոգվել է 
 19 փողոց 
145մլն դրամ,     
փոսային 
ընթացիկ 
նորոգում՝  
21. 492.000 

5 Մայթերի կապիտալ նորոգում 
 

40 000 000 Վանաձոր համայնքի մայթերի 
ծածկույթը կազմում է 304 748 քմ, 
որից բետոնե ծածկույթը 25740քմ, 
բազալտե՝ 2970քմ: Վանաձոր 
համայնքի մայթերի մեծ մասը  
անբարեկարգ վիճակում է, 

Համայնքի 
ճարտարապետական տեսքը 
կլինի ավելի հաճելի և 
ժամանակակից, 
հետիոտների համար 
համայնքում զբոսնելը 

2018-
2021թթ. 

2 փողոցների 
մայթերի 
նորոգում՝ 
Մյասնիկյան 
փողոց՝6,859մլն 
Ուկրաինական 



համայնքի մայթերը ունեն մասնակի 
վերանորոգման և կապիտալ 
նորոգման կարիք 

կդառնա ցանկալի և 
հարմարավետ 

փողոցի հարավ-
արևմտյան մայթ՝ 
1,428մլն  

6 Լուսավորության համակարգի 
էներգետիկ ծառայություններ, 
սպասարկում և շահագործում 

350 000 000 Վանաձոր համայնքում 
լուսավորված են 153 փողոցներ և 4 
հրապարակներ, տեղադրված են 
շուրջ 3500 լուսատուներ: 
Ֆինանսական միջոցների 
սակավության պատճառով 
համայնքը չի կարողանում ներդնել 
էներգախնայող համակարգ: 
Լուսավորության համակարգի 
էներգետիկ ծառայությունների 
ձեռքբերման համար անհրաժեշտ 
տարեկան գումարը 68.5 մլն ՀՀ 
դրամ է: Համայնքի ծայրամասային 
փողոցների, նրբանցքների, 
փակուղիների լուսավորության 
բացակայությունը 

Համայնքը կլինի ավելի  
լուսավոր և անվտանգ,  
գիշերային ժամերին 
քաղաքացիների և  
զբոսաշրջիկների հանգիստը 
և ժամանցը կկազմակերպվի 
ավելի բարձր որակով: 
Համայնքը կունենա մեծ 
խնայողություններ: 
 

2018-
2021թթ. 

Սպասարկում՝ 
18.950.000, 
վերականգնում՝ 
6,9մլն 

7 Թափառող կենդանիների 
վնասազերծում 
 

16 000 000 Վանաձոր համայնքում թափառող 
կենդանիներին վնասազերծում են 
բացառապես կրակոցների 
միջոցով, գիշերային ժամերին: 
Նոր վնասազերծման համակարգի 
բացակայությունը /սրսկում կամ 
ցանցային մեթոդ/ տնային 
կենդանիների հաշվառման 
բացակայությունը 
բնակիչների շրջանում իրազեկման 
աշխատանքների բացակայությունը 

Վանաձոր համայնքում 
կկրճատվեն թափառող 
կենդանիների միջոցով 
փոխանցվող 
հիվանդությունները, 
բնակիչների հանգիստը, 
հատկապես երեկոյան 
ժամերին, կկազմակերպվի 
ավելի պատշաճ 
մակարդակով 

2018-
2021թթ. 

1991 շուն՝ 
3,98մլն     

8 Շրջակա միջավայրի աղտոտման 
դեմ պայքար 
 

40 000 000 Վանաձոր համայնքում հոսում են 4 
գետեր` Տանձուտ, Փամբակ, 
Բզովդալ և Խաչի ձորից իջնող 
գետակ: 
Վանաձոր համայնքում գետերի 
հուները մաքրվում են ապրիլ-մայիս-

Կունենանք  համայնքի 
վարչական տարածքով 
հոսող գետերի և մերձակա 
տարածքների պատշաճ 
սանիտարահիգիենիկ 
վիճակ, գարնանային 

2018-
2021թթ. 

Խաչի ձորից 
իջնող գետակի, 
Տանձուտ, 
Փամբակ, 
Բզովդալ գետերի 
հուների մաքրում՝ 



հունիս ամիսներին: Գետերի 
հուները մաքրվում են կենցաղային 
աղբից, թաց տիղմից և քարերից: 
Գետերի աղտոտվածությունը 
կենցաղային և շինարարական 
թափոններով, գետերի հուների 
աղտոտման պատճառով ավազի 
արտահոսքը դեպի քաղաքի այլ 
հատվածներ, գետերի հուների 
արգելապատնեշների ոչ բավարար 
առկայությունը, հեղեղատարների 
վատ վիճակը: 

վարարումների ժամանակ 
կնվազեցվի գետերի վրայով 
անցնող հետիոտնային 
կամուրջների փլուզման 
հավանականությունը: 
 

9,498մլն 

9 Բազմաբնակարան շենքերի 
աղբամուղների, աղբարկղների և 
քարշակների վերանորոգում 
 

15.000 000 Վանաձոր համայնքում 
սպասարկվում են շուրջ 150 
բազմաբնակարան շենքերի 
աղբամուղներ, որոնք հիմնականում 
գտնվում են վատ վիճակում:  
Բազմաբնակարան շենքերի 
բնակիչների կողմից հաճախակի են 
բողոքները՝ կապված 
աղբամուղներից տարածվող 
գարշահոտության և 
հակասանիտարական պայմանների 
հետ: Աղբահանությունն 
իրականացնող տեխնիկային 
համապատասխանություն 
աղբամուղների և քարշակների 
մաշվածություն 

Բազմաբնակարան շենքերի 
աղբամուղներից 
աղբահանությունը 
կիրականացվի ավելի 
պատշաճ մակարդակով:  
Կապահովվի աղբամուղներ 
ունեցող բազմաբնակարան 
շենքերի և հարակից 
տարածքների բարվոք 
սանիտարահիգիենիկ 
վիճակը: 
 

2019-
2021թթ. 

 

10 Փողոցների նշագծում 32 000 000 Վանաձոր համայնքում 
հիմնականում նշագծվում են 
առաջնային նշանակության 
փողոցները, խաչմերուկները և 
անցումները: Աշխատանքների 
իրականացման նպատակն է 
ապահովել քաղաքի 
տրանսպորտային և հետիոտնային 

Ինտենսիվ տեղումների 
ընթացքում համայնքի 
փողոցները կլինեն ավելի 
մաքուր և անցանելի 
վիճակում բաց դիտահորերի 
պատճառով վթարներ չեն 
լինի 
 

2018-
2021թթ. 

Փողոցների 
նշագծում՝ 
8.634.680 



անվտանգ երթևեկությունը: 
11 Անձրևաջրատար դիտահորերի և 

կոյուղագծերի սպասարկում և 
կապիտալ նորոգում 

100 000 000 Վանաձոր համայնքում ամեն տարի 
սպասարկվում են շուրջ 860 
անձրևաջրահեռացման 
դիտահորեր, մաքրվում է մոտ 
954խմ բաց անձրևաջրատար 
համակարգ: Թեք ճանապարհներին 
ավազընդունիչ հորերի 
բացակայությունը: Բաց և փակ 
դիտահորերի վատթար վիճակը: 
Դիտահորերի կափարիչների 
գողության դեպքերը 

Առատ տեղումների 
ընթացքում համայնքի 
փողոցները կլինեն ավելի 
մաքուր և անցանելի, բաց 
դիտահորերի պատճառով 
վթարներ չեն լինի: 
 

2018-
2021թթ. 

Սպասարկում՝ 
16.830.000,  
կապիտալ 
նորոգում՝ 
7,68մլն 

12 Հարազատ չունեցող անձանց 
դիակների հուղարկավորության 
կազմակերպում 
 

1 200 000 Վանաձոր համայնքի կողմից ամեն 
տարի իրականացվում է հարազատ 
չունեցող անձանց դիակների 
հուղարկավորության 
աշխատանքներ: Ֆին. միջոցների 
սակավություն 

Պատշաճ ձևով 
կկազմակերպվի հարազատ 
չունեցող անձանց դիակների 
հուղարկավորումը 

2018-
2021թթ. 

4 անձ՝   150.000 

13 Հայքի հրապարակի ջրավազանի 
սպասարկում, վերակառուցում 
 

5.000 000 Հայքի հրապարակը գտնվում է 
համայնքի կենտրոնում, որտեղ 
կատարվում են պետական և 
համայնքային տարբեր 
միջոցառումներ, համերգներ, 
հանրահավաքներ: Հայքի 
հրապարակի ջրավազանը 
մաքրվում է տարվա մեջ մի քանի 
անգամ: Նշված տեղամասում 
կազմակերպվում է քաղաքացիների 
հանգիստը: Հայքի հրապարակի 
ջրավազանն ունի վերանորոգման և 
արդիականացման  կարիք 

Հայքի հրապարակի 
ջրավազանը կունենա մաքուր 
և հաճելի տեսք, 
ջրահեռացումը 
կիրականացվի պատշաճ 
մակարդակով: Կստեղծվի 
քաղաքացիների համար 
հանգստի գոտի: 
 

2018-
2021թթ. 

Սպասարկում՝ 
480.000 

14 Համայնքային գույքի պահպանում, 
սանմաքրում, կանաչապատում, 
բազմաֆունկցիոնալ տրակտորի 
ձեռք բերում 

170 000 000   2014թ. հիմնվել է «Նեցուկ ՀԶ» 
ՀՈԱԿ-ը, որի աշխատակիցների 
մոտ 70 %-ը հաշմանդամության 
կարգ ունեցող անձինք են: 
«Նեցուկն» իր գործունեության 

Բեռնատար մեքենայի 
ձեռքբերում, 
Ավտոաշտարակի 
ձեռքբերում, 
Միկրոավտոբուսի 

2018-
2021թթ. 

JCB-մակնիշի 
բազմաֆունկցիո
նալ տրակտոր 
44550000 



հիմքում դրել է համայնքային գույքի 
պահպանությունը, սանիտարական 
գոտիներից դուրս մնացող 
տարածքնրի մաքրման 
աշխատանքները, քաղաքի կանաչ 
տարածքների սպասարկումը և 
ավելացումը: Գործունեության 
ընթացքում ծագել են խնդիրներ, 
որոնց լուծումը կնպաստի 
աշխատանքների լիարժեք 
կատարմանը: Տերևահավաք և 
ձնահավաք տեխնիկայի 
բացակայություն 
(բազմաֆունկցիոնալ տրակտորի 
ձեռք բերում): 

ձեռքբերում, 
Ջրատար մեքենայի 
ձեռքբերում 
 

15 Անձրևաջրատար համակարգի 
կառուցում, 3*4=12 մլն 

1 360 000 000 Համայնքի գործող 
անձրևաջրատար համակարգը 
գտնվում է ոչ բարոք վիճակում և չի 
ապահովում պատշաճ 
ջրահեռացում, մակերեսային ջրերը 
հեղեղում են փողոցները, առկա  է 
100կմ երկարությամբ 
անձրևաջրատար համակարգի 
կառուցման անհրաժեշտություն: 

100կմ երկարությամբ 
համակարգի կառուցում 
 

2018-
2021թթ. 

40-ամյակի հուշ., 
Լանջային փ, 
Սարի թաղը 
Դեմիրճյան փ. 
միացնող, 
Աղայան փ. 
Լուսատեխ. 
գործ, Խնձորուտ 
5-րդ փ, Շիրակի 
խճ 28,30շենքեր՝ 
3.622.000 

16 Տիգրան Մեծի պողոտայի վրա 
ձեռքի կառավարումով 
լուսաֆորների տեղադրում 

2 126 386 Տիգրան Մեծի պողոտայի վրա 
առկա են խիստ հագեցած և 
երթևեկկության համար 
վտանգավոր տեղամասեր: 
Դրանցում նախատեսվում է 
տեղադրել ձեռքի կառավարումով 
օրիգինալ լուսաֆորներ: 

Արդյունքում կբարձրանա 
երթևեկության 
անվտանգության 
մակարդակը, հետիոտների և 
վարորդների ՃԵԿ մշակույթը 

2018թ. Նպատակային 
հատկացում ՊԲ-
ից 

Համատիրություններ և բնակարանային տնտեսություն /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6/ 2018թ. 
1 Տիգրան Մեծի պողոտա 12 և 14 

շենքերի միջնամասում գտնվող 
20 256 000 Պուրակը գնտվում է անբարեկարգ 

վիճակում: Նախատեսվում է 
Պուրակի ընդհանուր տա-
րածքը կազմում է 4000 քմ, 

2018-
2019թթ. 

 
 



պուրակի վերակառուցում պուրակի վերակառուցում և 
բարեկարգման աշխատանքներ, 
նախագծային առաջադրանքի ու 
էսքիզային նախագծի կազմում: 
 

որից կանաչապատում նա-
խատեսված է 2400 քմ և ան-
ջրանցիկ մակերեսը 1600քմ: 
Պուրակը կդառնա Վանա-
ձորի գողտրիկ անկյուննե-
րից մեկը, տուրիստական 
գրավչությամբ 

Կատարված է 
14760000 

2 Վանաձոր համայնքի մերձբակային  
տարածքներում 10 հանգստի գոտու  
հիմնում    

75 600 000   Մերձբակային տարածքները  
դարձնել ժամանակակից հանգստի 
գոտիներ՝ կանաչապատել, կառուցել 
զբոսուղիներ, տեղադրել հովարներ, 
նստարաններ,  խաղային 
սարքավորումներ՝ սահուղիներ, 
ճոճանակներ և այլն, կառուցել 
ցայտաղբյուրներ:  
 

Ավելի քան 5000 բնակչի  
համար կստեղծվի հանգստի 
գոտի, 1000-ից ավելի երե-
խա կունենա խաղային սար-
քավորումներից օգտվելու  և 
սպորտային հմտությունները 
զարգացնելու հնարավորութ-
յուն, տարեցների համար 
կտեղադրվի հովար՝ 
շախմատի, շաշկու և նարդու 
խաղատախտակներով: 

2018-
2021թթ. 

 

3 Վանաձոր համայնքի բազմաբնա-
կարան շենքերի 10 բակի բարեկար-
գում (ասֆալտապատում) 

30 000 000   Վանաձոր համայնքի  
բազմաբնակարան շենքերի բակերի 
ավելի քան 60%-ը գտնվում է 
անբարեկարգ վիճակու և 
բազմաթիվ անհարմարություններ 
են ստեղծվում բնակիչների համար: 
Համայնքի միջոցները սուղ են 
բակերի բարեկարգման 
աշխատանքներն իրականացնելու 
համար: 

Ավելի քան 10 000 մարդ 
կօգտվի բարեկարգված 
բակերից, բազմաբնակարան 
շենքերի շքամուտքերը, բնա-
կարանները տեղումների 
հետ չեն աղտոտվի լրացու-
ցիչ կեղտով, կթեթևանա 
մարդկանց հոգսերը, կվազի 
տարբեր  վնասվածքներ  
ստանալու 
հավանականությունը: 

2018-
2021թթ. 

 
 

Բարեկարգվել է 
3 շենքերի բակ 

4 Բազմաբնակարան շենքերի թվով 
15 հարթ տանիքի հիմնանորոգում 

85 000 000 Վանաձոր համայնքում առկա է 
թվով 165 հարթ տանիքով 
բազմաբնակարան շենք, որից 52-ի 
տանիքը խիստ հիմնանորոգման 
կարիք ունի: Շենքերի կառավարման 
մարմինների և համայնքի 
միջոցները հիմնանորոգման համար 

Կբարելավվի 52 
բազմաբնակարան շենքի 
ավելի քան 6000 բնակչի 
բնակարանային 
պայմանները և սոցիալ-
կենցաղային վիճակը: 

2018-
2021թթ. 

1 հարթ տանիքի 
համատեղ.հիմ-
նանորոգում՝ 
400.000 աջակց. 
600.000 համա-
տիրություն 



շատ սուղ են 
5 Բազմաբնակարան շենքերի թվով 

20 թեք տանիքի հիմնանորոգում 
246 840 000 Վանաձոր համայնքում առկա է 

թվով 885 թեք տանիքով 
բազմաբնակարան շենք, որից 196-ի 
տանիքը գտնվում է անմխիթար 
վիճակում: Շենքերի կառավարման 
մարմինների և համայնքի 
միջոցները տանիքների  
հիմնանորոգման համար շատ սուղ 
են: 

Կբարելավի 20  բազմա-
բնակարան շենքի ավելի 
քան 15 000  բնակչի 
բնակարանային 
պայմանները և սոցիալ-
կենցաղային վիճակը: 

2018-
2021թթ. 

437մ2 ընդհանուր 
մակերեսով բոլոր 
շենքերի 
հիմնանորոգում՝ 
1.174.000 դրամ 

6 Բարձրահարկ շենքերի թվով 15  
վերելակի հիմնանորոգում 

37 500 000   Վանաձոր համայնքի 
բազմաբնակարան շենքերում առկա 
է 163 վերելակ, որից 42 վերելակ չի 
գործում: Շենքերի կառավարման 
մարմինների և համայնքի 
ֆինանսական միջոցները չեն 
բավարարում դրանց 
վերականգնման համար: 

Կբարելավեն ավելի քան 
3500 բնակչի սոցիալ-կեն-
ցաղային պայմանները: 
Համայնքի բազմաբնակա-
րան շենքերի բոլոր 
վերելակները կգործեն: 

2018-
2021թթ. 

2 վերելակի 
համատեղ 
հիմնանորոգում,  
1.100.000 աջակ. 
1.589.000համա
տիրություն 

7 Վանաձոր համայնքի  թաղամա-
սերում 10 խաղահրապարակի 
կառուցում                       

12 000 000   Վանաձոր համայնքի 1058 
բազմաբնակարան շենքերի 
բակերում կառուցված է ընդամենը 
28 խաղահրապարակ, որն 
ընդամենը 10%-ն է կազմում 
ընդհանուր անհրաժեշտ 
խաղահրապարակների: 

Ավելի քան 1000 երեխայի 
համար կստեղծվեն  սպոր-
տային պարագաներով 
հագեցած ժամանակակից 
խաղահրապարակներ, 
որոնք կծառայեն ապորտի 
մասսայականացմանը և 
երեխանեի զբաղվածության 
ապահովմանը: 

2018-
2021թթ. 

 
 

Կառուցվել է 4 
խաղահրապա-

րակ 

8 Կիսակառույց բազմաբնակարան 
շենքերի կառուցում 

330 000 000 Ավարտել Տարոն-2 և Տարոն-3 
թաղամասերում համայնքի 
հաշվեկշռում գտնվող կիսակառույց 
բազմաբնակարան շենքերից 4-ի 
կառուցման աշխատանքները: 
Շենքերը իրենցից ներկայացնում են 
տիպային նախագծով կառուցված, 
հատակագծում ուղղանկյուն 
ուրվագծի 18.6x12.6մ արտաքին 

3750քմ մակերեսով 
բնակֆոնդի ձեռքբերում, որը 
կապահովի 64 ընտանիքի 
բնակարանային 
պահանջները 

2018-
2021թթ. 

 



չափերով, ե/բ միաձույլ կրող 
պատերով, շինություններ: 
Հիմնականում կիսակառույց 
վիճակում պահպանվել են 
նկուղային հարկերը և մասամբ՝ 
առաջին հարկը: 

Առևտուր և սպասարկում, տրանսպորտ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7/ 2018թ 
1. Նոր կանգառների կառուցում, 

կանգառների վերակառուցում 
88.000.000 Քաղաքում կան մոտ 87 

կանգառներ, որից 32-ը  ունեն 
վերակառուցման կարիք: 
Կանգառների կառուցում և 
վերականգնում: Երթուղային 
ցուցատախտակների, 
չվացուցակների  տեղադրում: 

Քաղաքի արտաքին տեսքի 
վերականգնում, նոր կա-
նգառների կառուցում, 
ցուցատախտակների և 
չվացուցակների տեղադրում: 

2018-
2021թթ. 

 
չի կատարվել 

2. Ճանապարհային երթևեկության 
նշանների արդիականացում 

96 350.000 Վանաձորն ունի մոտ 200կմ 
ներքաղաքային ճանապարհային 
ցանց:  Տրանսպորտային 
երթևեկությունը բավականին խիտ է:  
Անվտանգ երթևեկության 
ապահովման, և կարգավորման, 
ինչպես նաև ուղևորների 
սպասարկումը բարելավելու 
նպատակով անհրաժեշտ է. 
 կատարել չկարգավորվող 

խաչմերուկների կահավորում, 
  ՃԵԿ-երի ձեռքբերում,  
 ՃԵԿ-երի վերանորոգում,  
 ճանապարհների նշագծում,  
 լուսաֆորային օբյեկտների 

ձեռքբերում,  
 լուսաֆորային օբյեկտների 

վերանորոգում, 
 լուսաֆորային օբյեկտների 

տեղադրում, 
 լուսաֆորային օբյեկտների 

շահագործում, 

Արդյունքում կունենանք 
արդիականացված ՃԵԿ 
ենթակառուցվածք 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-
2021թթ. 

չկարգավորվող 
խաչմերուկների 
կահավորում, 
ՃԵԿ-երի 
ձեռքբերում, 
ՃԵԿ-երի 
վերանորոգում, 
ճանապարհ. 
նշագծում,  
լուսաֆորային 
օբյեկտների 
ձեռքբերում,  
լուսաֆորային 
օբյեկտների 
վերանորոգում, 
լուսաֆորային 
օբյեկտների 
տեղադրում, 
լուսաֆորային 
օբյեկտների 
շահագործում, 
 



 կանգառների վերանորոգում, 
 կանգառների կառուցում,  
 կանգառներում  /էլեկտրոնային/ 

վահանակների 
տեղադրում՝երթուղին 
սպասարկող կազմակերպության 
և սպասարկման 
աշխատաժամանակի վերաբերյալ  

 և այլ աշխատանքներ: 
Ժամանակակից լուսաֆորների ձեռք 
բերում: 
Ճանապարհային նշանների 
տեղադրում. 150 հատ, 
վերանորոգում՝ 350 հատ,  
հիմք՝ «ճանապարհային 
ոստիկանության մասնագիտական 
եզրակացությունը:  

չի կատարվել 
չի կատարվել 
չի կատարվել 

 
 
 
 
 
 
Վանաձոր 
համայնքում 
առկա 4  շրջա-
նաձև 
երթևեկության 
հրապարակնե-
րում 
(Թումանյան, 
Վարդավառի, 
Լոռվա, Ա. 
Քոչինյանի 
անվան) 
կատարվել են 
կահավորում  
ՃԵԿ-ի նշան-
ներով, որի 
արդյունքում 
երթևեկությունը 
կազմակերպ-վում 
է ավելի ճիշտ 

3. Նոր ավտոբուսների ձեռքբերում 68.000.000 Վանաձոր համայնքում գործում է 
ներքաղաքային քսան երթուղի, որն 
սպասարկվում է թվով` 
99/իննսունինը/ երթուղային տաքսի 
և 6 «ՊԱԶ» ավտոբուս: 
Նախատեսվում է համայնքի 
ներքաղաքային ոլորտում կատարել 
արդիական փոփոխություններ՝ 
«ՊԱԶ» մակնիշի ավտոբուսները  
փոխարինել ժամանակակից 

Միկրոավտոբուսներից 
բեռնաթափված փողոցներ, 
ուղևորների համար 
հարմարավետ 
սպասարկման պայմաններ: 
 

2018-
2021թթ. 

 
չի կատարվել 



ավտոբուսներով: 
Ժամանակակից ավտոբուսների և 
միկրոավտոբուսների ձեռքբերում: 

Տուրիզմի զարգացում  /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8/ 2018թ․ 
կատարված 

1 «Մայմեխ լեռնադահուկային 
համալիրի կառուցում» 

4 700 000 000 Միջազգային զբոսաշրջությունը 
հանդիսանալով համաշխարհային 
տնտեսության բարդ և 
համապարփակ բնագավառ, մեծ 
ազդեցություն ունի ինչպես 
համաշխարհային տնտեսության 
կառուցվածքի և ընդհանուր 
իրավիճակի, այնպես էլ տարբեր 
երկրների և տարածաշրջանների 
տնտեսություն-ների վրա: 
Զբոսաշրջության զարգացման 
համար գլխավորապես խթան 
կարող է հանդիսանալ «Մայմեխ 
ճոպանուղու» վերագործարկումը, 
որն իր հետ կբերի լեռնադահուկային 
սպորտի, էկո և վրանային զբոսաշր-
ջության զարգացմանը: 
Ճոպանուղուն կից 250 տեղանոց 
սպորտային-տուրիստական բազայի 
և Մայմեխի լանջի հիասքանչ 
բնության մեջ քոթեջների 
կառուցումը խթան կհան-դիսանա 
հյուրանոցային տուրիզմի 
զարգացման համար: Ծրագիրը 
նախատեսվում է իրականացնել 2 
փուլով: Առաջին փուլում կկառուցվի 
ճոպանուղու I և II հերթերն, իրենց 
սահուղիները, երկրորդ փուլում III և 
IV հերթերը: 
 Նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

Հայաստանում մեծ 
տարածում է գտնում 
լեռնադահուկային սպորտը, 
սակայն Լոռու մարզի 
տարածաշրջանում դեռևս 
չկան դրա համար 
ստեղծված պայմաններ, 
ճոպանուղու կառուցումով 
կլրացվի այդ բացը, ինչպես 
նաև կզարգանա տուրիզմը և 
Վանաձոր համայնքը 
կդառնա լեռնադահուկային 
տուրիզմի կենտրոններից 
մեկը, ինչի հետևանքով նոր 
աշխատատեղեր կստեղծվեն 
ոչ միայն ճոպանուղու 
շահագործման և 
պաշտպանության համար, 
այլ նաև հյուրանոցային և 
սպասարկման այլ 
ոլորտներում:  

2018-
2021թթ. 

Ծրագիրը 
վերամշակվել է  



 Շինարարական աշխատանքներ 
 1-ին հերթի թողարկում՝ 900 մլն. 

դր. 
 Բարձր լեռնային ժամանցի 

կենտրոնի կառուցում՝ 600 մլն. 
դր. 

 Արագ սննդի կետ կառուցում 
 2-րդ հերթի թողարկում՝ 1, 100 մլն. 

դր. 
 3-րդ հերթ թողարկում՝ 300 մլն. 

դր. 
- 4-րդ հերթ թողարկում` 1.800 մլն. 

դր. 
2. Վանաձորի կիրճի բարեկարգում 

 
290 000 000 Վանաձորի կիրճը նախկինում 

շահագործվել է որպես հանգստի և 
զբոսաշրջության գոտի, տարիների 
ընթացքում 
համապատասխանաբար չսպա-
սարկվելով, առաջացել է անհրաժեշ-
տություն բարեկարգման և վերա-
կանգնման: 
Վանաձորը հայտնի է եղել 
մանկական ճամբարներով և 
հանգստի տներով: Ավերիչ 
երկրաշարժից և շրջափակումից 
հետո դրանք մասնակիորեն 
փակվեցին կամ սեփականաշնորհ-
վեցին: Այժմ քաղաքում գործում են 
միայն «Ծիծեռնակ»,  Հրանտ Դինքի 
անվան «Կռունկ» ճամբարը, որոնք 
գտնվում են Գուգարաց թեմի 
հովանու ներքո: 
Վերագործարկելով նաև Վանաձորի 
կիրճում գտնվող մյուս ճամբարները, 
որոնցից են  նախկին համամիութե-
նական համբավ ունեցող «Արտեկ», 

2.5կմ գետի հունի մաքրում և 
ափերի ամրակցում, նոր 
թվով 40 տաղավարների 
տեղադրում, դեպի կիրճ 
տանող 2.3կմ ճանապարհի 
վերանորոգում:   
Նախատեսվում է կառուցել 
ներառական ճամբար, որը 
կլինի միակը Հայաստանում: 
Այն ոչ միայն կնպաստի 
ճամբարային տուրիզմի 
զարգացմանը, այլ նաև 
հնարավորություն կտա 
մտավոր և ֆիզիկական 
հատուկ կարիքներ ունեցող 
երեխաների ամառային 
հանգիստը կազմակերպելու 
և վերականգնողական 
բուժումներ իրականացնելու: 
 

2018-
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Մասնավոր 
ներդրում  



«Աստղիկ», «Եղնիկ» ԳԱԱ հանգր-
վանը, նախկին Լուսատեխնիկական 
գործարանի հանգստյան տունը, 
«Շինարար» ճամբարը (այժմ 
գտնվում է շինարարության փուլում 
և ծառայելու է որպես  հանգստյան 
գոտի և ռեստորանային համալիր), 
ինչպես նաև կառուցելով նոր 
մանկական ճամբարներ ու 
հանգրվաններ՝ հնարավոր է  էապես 
զարգացնել ճամբարային տուրիզմը:  
Կիրճի հայտնի հանգստյան 
վայրերից են եղել նաև երբեմնի մեծ 
համբավ վայելած «Ղարս» և 
«Քոթուկներ» ռեստորանային 
համալիրները, որոնց 
վերագործարկումը կնպաստի 
վանաձորյան ավանդույթների 
վերականգնմանը և կհանգեցնի 
կոլորիտի ամբողջականացմանը: 
Բարեկարգման աշխատանքները 
կնպաստեն բնակիչների հանգստի 
կազմակերպմանը, էկո  
զբոսաշրջության զարգացմանը: 
 Գետի հունի մաքրում և ամրակցում 
 Նոր տաղավարների տեղադրում 
 2.3 կմ ասֆալտապատում 
 Ճամբարների վերաբացում   

 3 «Թագավորանիստ» քաղաքի 
հնագիտական կենտրոնի 
կառուցում 

343 000 000 Նախատեսվում է 
համագործակցելով Գիտությունների 
Ազգային Ակադեմիայի, 
Հնագիտության և Ազգագրության 
ինստիտուտի, Երևանի պետական 
համալսարանի հնագիտության 
ամբիոնի, Վանաձորի պետական 
համալսարանի պատմության 

Պատմական 3 ժամանակա-
շրջան ընդգրկող «Թագավո-
րանիստ» հնավայրի վերա-
կանգնում: Նախատեսվում է 
կառուցել պատմության 
թանգարան, որտեղ 
կցուցադրվեն պեղված 
հնագիտական նյութերը, 

2018-
2021թթ. 

Ծրագիրը 
վերամշակվել է  



ամբիոնի հետ սկսել պեղումների 
նոր փուլ:  
 Ֆինանսական միջոցների 

ներգրավում. 
 Պեղումների վերսկսում 
 Հայտնաբերված հնագիտական 

նյութերի համակարգում և 
կոմպլեկտավորում: 

 Թանգարանի հիմնում 
 Զբոսաշրջիկների 

այցելությունների կազմակերպում 
 Դպրոցահասակների և 

ուսանողների այցերի 
կազմակերպում/նպատակը 
խթանել արտադպրոցական 
դաստիարակություն/ 

 Հնավայրը առավել գրավիչ 
դարձնելու համար 
համապատասխանորեն 
կահավորել, փորձելով 
վերականգնել նրա պատմական 
տեսքը: 

 Բուկլետների տպագրություն, 
ցուցատախտակների տեղադրում: 

 Թագավորանիստ բրենդի 
ստեղծում 

Տարածքի բարեկարգում, 
ճանապարհների վերանորոգում: 

ապակե կամրջակ և 
վերելակ-դիտաշտարակ: 
«Թթու ջրի» տարածքի 
բարեկարգում: 
Հետագայում նախատեսվում 
է նաև Վերնիսաժի 
(գեղարվեստական իրերի 
ցուցահանդես-վաճառք) 
բացում: 
Տուրիզմի զարգացում: 
 

 4 Սայաթ-Նովայի անվան զբոսայգու 
արդիականացում 

215 000 000 Վանաձոր համայնքի Սայաթ-
Նովայի անվան զբոսայգին ունի 
հիմնանորոգման և բարեկարգման  
կարիք: 
Պատվիրել 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթեր 
Իրականացնել բարեկարգում 

Բարեկարգ և լուսավոր 
հանգստավայր, հաճելի և 
օգտակար միջավայր հասա-
րակության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև զբո-
սաշրջիկների համար: Ամա-
ռային ամիսներին բացօթյա 
ամֆիթատրոնում կազմա-

2018-
2021թթ. 

 



նորոգում և վերակառուցում: կերպել համերգներ և կինո-
դիտումներ: 

 5 „Վանաձոր” համերգասրահի 
կառուցում 

1 000 000 000 Վանաձորը լինելով 
հանրապետության երրրորդ 
քաղաքը հայտնի է իր մշակութային 
ավանդույթներով: Դեռևս 1953-
1954թթ. սկիզբ է դրվել «Երգի տոն»  
միջոցառմանը, որն տարիների 
ընթացքում դարձել է ավանդական: 
Որպես համերգասրահ Վանաձորին 
ծառայել է Շառլ Ազնավուրի անվան 
մշակույթի պալատը, որը սակայն չի 
համապատասխանում 
ժամանակակից ստանդարտներին: 
Կառուցելով նոր ժամանակաից 
համերգասրահ հնարավոր է 
քաղաքում անցկացնել մի շարք 
միջոցառումներ, համերգներ և 
էքսպո ցուցահանդեսներ: 
 Նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 
 Շինարարական աշխատանքներ 
 Շահագործում 
 

Վանաձորի գլխավոր համեր-
գասրահը կհանդիսանա 
Վանաձոր քաղաքի առաջին 
կոմպլեքս համալիրը, որը 
հագեցած կլինի ամենա-
առաջատար տեխնոլոգիա-
ներով: Համերգասրահը 
նախատեսվում է տարբեր 
մասսայական միջոցառում-
ներ անցկացնելու համար՝ 
մասշտաբային տոնական 
միջոցառումներ, պաշտոնա-
կան հանդիպումներ, կոն-
ֆերանսներ, համերգներ, 
էքսպո ցուցահանդեսներ, 
ցուցադրություններ: 
8600քմ տարածքով հանդի-
սասրահը հնարավորություն 
կունենա տեղավորելու շուրջ 
2500 հանդիսատես: 
Համերգասրահը կկատարի 
միաժամանակ մի քանի գոր-
ծողություն՝ այստեղ կանց-
կացվեն երաժշտական շո-
ուներ, սիմֆոնիկ համերգ-
ներ, կինոդիտումներ:  
Բացի մեծ հանդիսասրահից, 
համերգասրահում կլինեն 
նաև փոքր դահլիճներ, նա-
խասրահ, սրճարան: 
Այն կակտիվացնի քաղաքի 
մշակութային կյանքը, հնա-
րավորություն կտա կազ-
մակերպելու մի շարք մշա-

2018-
2021թթ. 

չի իրականացվել 



կութային փառատոներ և 
ինչպես նաև կխթանի 
զբոսաշրջությունը: 

 6 Վանաձորում հոսթելի կառուցում 
(Մասնավոր ներդրում) 

14 000 000 Վանաձորում հյուրանոցային և 
հոսթելային տնտեսությունը կարիք 
ունի զարգացման: 
Նոր հոսթելի կառուցում 

 2018-
2021թթ. 

չի իրականացվել 

 7 Վանաձորի բրենդային 
քարտեզագրում 

5 000 000   2018-
2021թթ. 

Պատրաստ է 

ՏԻՄ կարողությունների զարգացում /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9/ 
1 Տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների որակի 
բարձրացում 

 ՏԻՄ-ի կողմից իրականացվող 
գործառույթների, ծրագրերի, 
մրցույթների վերաբերյալ 
հասարակության լայն շերտերին 
իրազեկումը ինտերնետային 
կայքէջի և ԶԼՄ-ների միջոցով,   
համակարգչային և այլ հարակից 
տեխնիկական բազայի 
թարմացումը, 
քաղաքապետարանի բոլոր համա-
կարգիչների ներքին ցանցի ընդլայ-
նումը, տեղեկատվական կենտրոնի 
վերագործարկումը, vanadzor.am 
պաշտոնական կայք էջի եռալեզու 
տարբերակի թողարկում, մեկ 
պատուհանի սկզբունքի կիրառումը, 
աշխատակիցների համակարգչային 
հմտությունների զարգացումը, 
նրանց վերապատրաստումը:  

Նշված խնդիրների լուծմամբ 
միայն կարելի է տեղական 
ինքնակառավարման գոր-
ծունեությունը հասցնել թա-
փանցիկության բարձր մա-
կարդակի և արժանանալ 
ՏԻՄ-ի գործունեության 
նկատմամբ հասարակության 
լիարժեք վստահությանը: 
 

2018-
2021թթ. 

 2017թ, 
գործում է 
ՔՍԳ 
գրասենյակը,  

 թարմացվել է 
համակարգչա
յին 
տեխնիկան 

 թողարկվել է 
կայքէջի նոր 
տարբերակը 

 վերջնական 
փուլում է 
եռալեզու 
տարբերակի 
թողարկումը 

 աշխատակից
ները 
պարբերաբա
ր 
վերապատրա
ստվում եմ 

 vanadzor.am  
կայքում  
տեղեկատվու
թյունը 



թարմացումը 
կատարվում է 
ամենօրյա 
ռեժիմով 

Առողջապահություն, սոցիալական ոլորտ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10/  
1. “Վանաձորի բժշկական կենտրոն” 

ՓԲԸ համալիրի շինարարության 
ավարտում, հագեցում բժշկական 
գույքով և սարքավորումներով 

1 458 211 000   2018թ. Կատարված է 

2 “Վանաձորի բժշկական կենտրոն” 
ՓԲԸ 
մանկաբարձագինեկոլոգիական 
բաժանմունքի հագեցում բժշկական 
կահույքով և սարքավորումներով 

223 800 000   2018թ. Կատարված է 

3 Վանաձորի տարեցների տանը 
խնամվողներին շուրջօրյա խնամք և 
սոցիալական սպասարկում 

96 800 800    2018-
2021թթ. 

Ներառված է 
մարզի 
զարգացման 
ծրագրում 

4 Երեխաների շուրջօրյա խնամքի 
ծառայություններ („Վանաձորի 
մանկատուն” ՊՈԱկ) 

563 900 800   2018-
2021թթ. 

Ներառված է 
մարզի 
զարգացման 
ծրագրում 

Էներգետիկա /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11 
/ 

2018թ․ 

1 “Վանաձոր-1” 110/10/6 կՎ 
ենթակայանի վերակառուցում 

2 040 000 000  Պետ բյուջե 2018թ. ընթացքում է 

2 Վանաձորի Աղայան 2 ՄԳ-ի 
վերակառուցում 

16 000 000  Պետբյուջե 2018թ.  

3 Վանաձոր քաղաքի կայուն 
էներգետիկ զարգացման ծրագիր 

   2017-
2021թթ․ 

 

 

 


