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Հաստատված է համայնքի ավագանու 
20.09.2022թ.  N 130-Ա որոշմամբ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի 

տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիա 

ստանալու ծրագրային հայտեր՝ 
 

1) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի և 31 բնակավայրերի փողոցների 

ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում», 

2) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի «Կոմիտասի» անվան զբոսայգու 

հիմնանորոգման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացում», 

3) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի, Արագածոտն և Օրգով  բնակավայրերի 

գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացում», 

4) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի թիվ 2 «Արևիկ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-

ի բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում», 

5) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի թիվ 3 «Հովիկ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-

ի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների 

իրականացում», 

6) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի թիվ 1 «Մանուշակ մանկապարտեզ» 

ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների 

իրականացում», 

7) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի, Ավան, Բյուրական, Լեռնարոտ, 

Ոսկեվազ, Վերին Սասունիկ և Ուջան  բնակավայրերի ճանապարհների և փողոցների 

հիմնանորոգում տուֆ քարով սալապատումով», 

8) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի շախմատի ակադեմիայի շենքի 

հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների 

իրականացում», 



 
 

9) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի, Նոր Ամանոս և Ուջան  բնակավայրերի 

ոռոգման ներտնտեսային ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում», 

10) «Աշտարակ համայնքի Ագարակ, Աղձք, Անտառուտ, Ավան, Արագածոտն, 

Արտաշավան, Արուճ, Բազմաղբյուր, Բյուրական, Լեռնարոտ, Կարբի, Կոշ, Ղազարավան, 

Նոր Եդեսիա, Նոր Երզնկա, Սասունիկ, Տեղեր, Ուջան, Փարպի և Օրգով բնակավայրերի 

խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում», 

11) «Աշտարակ համայնքի Բյուրական, Կարբի և Ոսկեհատ բնակավայրերի 

մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգման, կառուցման և բակային տարածքների 

բարեկարգման աշխատանքների իրականացում», 

12) «Աշտարակ համայնքի կարիքների համար`  թվով 11 միկրոավտոբուսների 

ձեռքբերում», 

13) «Աշտարակ համայնքի կարիքների համար`  հատուկ բազմաֆունկցիոնալ  

տեխնիկայի ձեռքբերում», 

14) «Աշտարակ համայնքում թվով` 35 ավտոկանգառների կառուցում և տարածքների 

բարեկարգման աշխատանքների իրականացում», 

15) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի ամառային կինոթատրոնի  շենքի 

վերակառուցապատման, հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման 

աշխատանքների իրականացում», 

16) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի, Բազմաղբյուր, Բյուրական և Սասունիկ 

բնակավայրում մարզադաշտերի կառուցում, հիմնանորոգում և տարածքների 

բարեկարգման աշխատանքների իրականացում», 

17) «Աշտարակ համայնքի բնակավայրում` Արուճի բժշկական ամբուլատորիայի, 

Կարբիի բժշկական ամբուլատորիայի, Փարպիի բժշկական ամբուլատորիայի և 

Արագածոտն վարչական, Ուջանի վարչական շենքերի հիմնանորոգման և տարածքների 

բարեկարգման աշխատանքների իրականացում» 

18) «Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգման 

և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում»: 

  
 

    ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                     Ս. Ս Ա Հ Ա Կ Յ Ա Ն 
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