
հ/հ
Համատիրության 

անվանումը
Շենքի հասցեն

Ծրագրի 
անվանումը, 

սուբսիդավոր
ման չափը %

Ծանոթություն

1 «Գ.Չաուշ» Ն.Շենգավիթ 11-րդ փող. 39/1 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում                         

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

2 «Զարթոնք» Ֆրունզե փող. 6/4 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում                         

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

3 «Աջափնյակ-1» Հալաբյան փող. 9/1 շենք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում                                     

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

4 «Ավան-4» Թումանյան թաղ. 6/1 շենք 1-ին մուտք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում                                      

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

5 «Ավան-4» Թումանյան թաղ. 6/1 շենք 2-րդ մուտք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում                          

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

6 «Զարթոնք» Ֆրունզե փող. 6/3 շենք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում                                     

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

7 «Զարթոնք» Ֆրունզե փող. 6/3 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

8 «Զարթոնք» Ֆրունզե փող. 6/4 շենք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում                                       

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

9 «Վիլնյուսի 36» Վիլնյուսի փող. 53 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

Երևան համայնքի,  Հաբիթաթ ֆոր հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի և համատիրությունների 
համագործակցությամբ իրականացվող աշխատանքների մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ



10 «Վիլնյուսի 36» Վիլնյուսի փող. 57 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

11 «Ավան-Առինջ-1» Ավան Առինջ 1մ/շ 1/4 շենք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում                                     

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

12 «Դուրյան» Դուրյան թաղ. 37 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

13 «Տարոն» Շերամի փող. 67 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

14 «Շեն-99» Արզումանյան փող. 16/2 շենք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում  

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

15 «Նոր Նորք 1/8» Նանսենի 1-ին նրբ. 4 շենք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում  

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

16 «Ավան-4» Թումանյան թաղ. 13/1 շենք 1-ին մուտք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում  

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

17 «Իսակովի 50/1» Իսակովի պող. 50/1 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

18 «Քնար» Մամիկոնյանց 1ա շենք

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում  

40%

աշխատանքներն 
ավարտված են

19 «Սեբաստիա-2» Անդրանիկի փող. 87 շենքի 4-րդ մուտք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

20 «Տարոն» Շերամի փող. 61 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են



21 «Սեբաստիա-2» Անդրանիկի փող. 97 շենքի 1-ին մուտք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

22 «Սեբաստիա-2» Միքայելյան փող. 70 շենքի 1-ին մուտք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

23 «Կենտրոն» Չարենցի փող. 40, 42, 44 շենքեր

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

24 «Արծրունի-90» Կոմիտաս պող. 30 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ավարտված են

25 «Նոր Նորք 1/8» Բորյան փող. 6 շենք

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ընթացքի մեջ են

26 «Գ.Չաուշ» Ն.Շենգավիթ 11-րդ փող. 37/2 շենք              

Ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքների 

վերանորոգում 

30%

աշխատանքներն 
ընթացքի մեջ են

27 «Նոր Նորք 1/7» Նանսենի փող. 9, 10 շենքեր

Էներգաարդյուն
ավետության 
բարձրացում  

40%

աշխատանքներն 
ընթացքի մեջ են


