
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

թադրամաշնորհային ծրա 

 

 

ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Գործընկերություն և Ուսուցում/ԳՈՒՄ 

հասարակական կազմակերպություն 

«Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» ծրագիրն իրականացվում է ԳՈՒՄ 

ՀԿ-ի կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ Ինֆորմացիայի Ազատության Կենտրոն/Freedom of 

Information Center հասարակական կազմակերպության  «Իրազեկ Հայաստան»  ենթադրամաշնորհային 

ծրագրի  շրջանակներում: 
 

https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
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ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

«Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» 

ԾՐԱԳԻՐ 

Ծրագրի  իրականացման   վայրը  

 ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս, Տեղ, Սիսիան և Գորայք համայնքներ 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված 

22 հուլիս  – 22 նոյեմբեր, 2019 

  

Դոնոր կազմակերպություն 

«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն»  ՀԿ / Եվրոպական միություն 

 

Ծրագրի նպատակը 

 Բարելավել կազմակերպության կարողությունները հանրային վերահսկողության և 

մշտադիտարկման գործընթացներում՝ շեշտադրելով համայնքներում երիտասարդների 

մասնակցությունը և ներգրավվածությունը։  

 

Գործողություններ 

 

 Մոնիտորիների խմբերի ձևավորում 

 Երիտասարդ մոնիտորների կարողությունների զարգացում 

 Հնգամյա զարգացման  ծրագրերի մոնիտորինգի իրականացում, զեկույցի 

պատրաստում 

 Համայնքային ֆորումների իրականացում 

 Առաջարկությունների փաթեթի պատրաստում 

 Համայնքային հանդիպումներ ՏԻՄ-երի հետ  

 

Ծրագրի թիրախ խմբերն են 

 

 Գորիս, Սիսիան,  Գորայք, Տեղ, խոշորացված համայնքների  երիտասարդների հետ 

աշխատող կառույցները, ՏԻՄ-երը, ուսումնական հաստատությունները:  

  

Ծրագրի շահառուներն են 

 

 Գորիս, Սիսիան,  Գորայք, Տեղ, խոշորացված համայնքների  18-30 տարեկան 

երիտասարդները՝ ընդհանուր թվով 9024 հոգի: 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներ 

 

 Բարձրացել են ԳՈՒՄ ՀԿ-ի երիտասարդ մոնիտորների խմբերի  կարողությունները 

հանրային վերահսկողության և մշտադիտարկման մեխանիզմների վերաբերյալ և 

ձևավորվել են 5-7 հոգանոց  մշտադիտարկման  խմբեր։  
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 Իրականացվել  է Գորիս, Սիսիան, Գորայք և Տեղ խոշորացված համայնքների հնգամյա 

զարգացման ծրագրերի և բյուջեների կատարողականների  մշտադիտարկում և մշակվել է 

դրանց բարելավմանն ուղղված  առաջարկությունների փաթեթներ։ 

 Ձևավորվել է համագործակցության հարթակներ կազմակերպության և մարզի 

երիտասարդական հարցերով շահագրգիռ բոլոր կառույցների միջև՝  ՏԻՄ և մարզային 

կառույցների ներգրավմամբ։  
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ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Ուսումնասիրության նպատակն է գնահատել Գորիս համայնքում մատուցվող փողոցային 

լուսավորության ապահովման ծառայությունների որակը և համայնքների բնակիչների 

բավարարվածությունն այդ ծառայությունների որակից: 

Կիրառված մեթոդներ 

 Քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ 

 Դիտարկումներ և չափումներ 

 Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն 

Գնահատման ենթակա ոլորտները 

 Փողոցային լուսավորության առկայություն 

 Լուսատուների անխափան աշխատանք և լուսավորվածության բավարար 

աստիճան 

 Բնակիչների բավարարվածություն լուսավորության համակարգից 

 Լուսավորության համակարգին անդրադարձ համայնքային բյուջեում 

 

Ուսումնասիրության խնդիրներ 

Հետազոտության առջև դրված խնդիրները ներառում են հետևյալը՝ 

1. Պարզել, թե որքանով են համայնքի բնակիչները բավարարված փողոցային 

լուսավորության ապահովման ծառայություններով 

2. Պարզել, թե արդյոք համայնքը/բնակավայրերն ապահովված են փողոցային 

լուսավորությամբ։ 

2.1 Բացահայտել ընտրված խոշորացված համայնքների՝ լուսավորության 

համակարգով ապահովվածության աստիճանը՝ ներառելով խոշորացված 

համայնքի ներսում ներբնակավայրային փողոցները և միջբնակավայրային 

ճանապարհները: 

2.2 Պարզել խոշորացված համայնքներում ընտրված փողոցների վրա լուսավորող 

հենասյուների խտությունը: 

2.3 Ուսումնասիրել խոշորացված համայնքներում ընտրված փողոցների վրա 

լուսատուների սարքինությունը: 

3. Իրականացնել ՏԻՄ-ի գործունեության ուսումնասիրություն՝ համայնքային բյուջե, 

հնգամյա զարգացման ծրագիր և ՏԻՄ աշխատանքային պլանները՝ ուսումնասիրելու 

փողոցային լուսավորության համակարգին ուղղված ծրագրերը, բյուջեները և 

աշխատանքները։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ   ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ համայնքի բնակիչների շրջանում 

Լուսավորության համակարգի մոնիթորինգի շրջանակներում իրականացվելու են բնակչության 

շրջանում հարցումներ՝ լուսավորության համակարգից վերջիններիս բավարարվածության 

գնահատման համար: Հետազոտության շրջանակներում ներառվել են Գորիս քաղաքը, 

Վերիշեն, Քարահունջ և Խնձորեսկ բնակավայրերը: Գորիս համայնքում մշտական բնակություն 

հաստատած 18 և ավելի տարիքի բնակչության թիվը 23100 է։ Ընդհանուր առմամբ բնակիչների 

շրջանում իրականացվել է 73 հարցում։ 

  

Իրականացված հարցումների թվի բաշխումն ըստ տարիքային խմբերի և սեռի 

 

                  Հարցմանը մասնակցած բնակիչների թիվն ըստ կրթության 
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դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) 

Հետբուհական մասնագիտական 
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Հարցմանը մասնակցած բնակիչների թիվն ըստ ընտանիքների եկամուտների 
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83

5

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է սնունդ, 
բայց ոչ հագուստ գնելու համար:

Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է սնունդ և 
հագուստ, բայց ոչ թանկարժեք կենցաղային 
տեխնիկա, օրինակ՝ սառնարան կամ լվացքի 

մեքենա գնելու համար:

Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է 
թանկարժեք կենցաղային տեխնիկա, օրինակ՝ 

սառնարան կամ լվացքի մեքենա գնելու համար:

Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է մեքենա 
կամ բնակարան գնելու համար:
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Փողոցների լուսավորության համակարգի դիտարկումներ 

Ընտրված խոշորացված համայնքներում փողոցների լուսավորության համակարգի 

մոնիթորինգն  իրականացվել է դիտարկման մեթոդով: Դիտարկումներն իրականացվել են 

երեկոյան ժամերին՝ 20:00-ից 22:00 միջակայքում։ Ընդհանուր թվով դիտարկվել է 13 փողոց: 

Դիտարկված փողոցներից 8-ը եղել են քաղաքային, 5-ը՝ գյուղական: Դիտարկված փողոցների 

ընդհանուր երկարությունը կազմել է շուրջ 32 կիլոմետր։ 

Փողոցի տեղադիրքը բնակավայրում 

 

 

Դիտարկման ենթարկված փողոցների տիպը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Քաղաքային

Գյուղական

1

2

7

Կենտրոն

Ծայրամաս

Միջբնակավայրային
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ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԴԵՄ ԱՌ ԴԵՄ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Համաձայն համայնքի բնակիչների ներբնակավայրային գլխավոր փողոցները հիմնականում 

լիովին ապահովված են փողոցային լուսավորությամբ (49%), իսկ բնակիչների 44%-ի 

կարծիքով՝ մասամբ են ապահովված։ Բնակիչների 7%-ի կարծիքով ներբնակավայրային 

գլխավոր փողոցները ընդհանրապես ապահովված են լուսավորությամբ։ Ինչ վերաբերում է 

ներբնակվայրային երկրորդական փողոցներին, նրբանցքներին և փակուղիներին, ապա դրանք 

համաձայն համայնքի բնակիչների մեծամասնության (67%) մասամբ են ապահովված 

լուսավորությամբ։ 14%-ը նշել է, որ այս փողոցներն ընդհանրապես լուսավորված չեն, իսկ 19%-

ը նշել է, որ լիովին լուսավորված են։ 

Հարց: Ասացեք խնդրեմ, արդյո՞ք Ձեր բնակավայրի ներբնակավայրային փողոցներն 

ապահովված են փողոցային լուսավորությամբ: 

 

      Ներբնակավայրային գլխավոր ճանապարհներ 

 
 

Ներբնակավայրային երկրորդական ճանապարհներ, նրբանցքեր և փակուղիներ

  

 

49%

44%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Այո, լիովին ապահովված են 

Մասամբ ապահովված են 

Ոչ, ընդհանրապես ապահովված չեն

19%

67%

14%

Այո, լիովին ապահովված են 

Մասամբ ապահովված են 

Ոչ, ընդհանրապես 
ապահովված չեն
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Համայնքի բնակիչներին առաջարկվել է մոտավոր գնահատել, թե համայնքի փողոցների քանի 

տոկոսն է ապահովված լուսավորությամբ։ Համաձայն գնահատականների, համայնքի 

բնակիչների 13%-ը նշել է 0%-ից 25% միջակայքը, 26%-ը՝ 26%-ից 50% միջակայքը։ 

Բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը համարում է, որ լուսավորված են փողոցների 50%-ից 

ավելին, մասնավորապես 33%-ը նշել է 51%-ից 75% միջակայքը, իսկ 28%-ը՝ 76%-ից 100% 

միջակայքը: Միջին գնահատականներով՝ համայնքի բնակիչները համարում են, որ 

լուսավորված են փողոցների 60%-ը։ 

Հարց: Ընդհանուր առմամբ մոտավոր հաշվարկներով Ձեր համայնքի փողոցների քանի՞ տոկոսն 

է ապահովված փողոցային լուսավորությամբ: 

 

 

 

 

Կարող եք ասել, թե հիմնականում ո՞ր ժամերից որ ժամերն են միացված լինում փողոցային 

լուսատուները: 

                                                       Ամառային ամիսներ 

 

Միացման սկիզբ Հնչած պատասխանների թիվ 

Չեն միացվում 1 
6:00:00 6 
7:00:00 5 
7:30:00  3 
7:40:00 1 
8:00:00 25 
8:30:00 2 
9:00:00  16 
10:00:00 2 

13%

26%

33%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

0%-ից 25%

26%-ից 50%

51%-ից 75%

76%-ից 100%
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Միացման 

ավարտ 

Հնչած 

պատասխանների 

թիվ 

0:00 38 

1:00:00 9 

1:30:00  2 

2:00:00 3 

5:00:00 1 

6:00:00 2 

23:00:00 1 

 

 

Ձմեռային ամիսներ 

Միացման սկիզբ Հնչած պատասխանների թիվ 

6:00:00 PM 21 

6:30:00 PM 1 

7:00:00 PM 22 

8:00:00 PM 13 

9:00:00 PM 3 
 

Միացման սկիզբ Հնչած պատասխանների թիվ 

12:00:00 AM 40 

12:02:00 AM 1 

1:00:00 AM 6 

1:30:00 AM 2 

2:00:00 AM 1 

6:00:00 AM 3 

11:00:00 PM 2 

11:30:00 PM 1 
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Հարց: Ի՞նչ եք կարծում, միացման այդ ժամերը բավարար են փողոցային լուսավորվածության 

պատշաճ ապահովման համար: 

 

 

Ձեր ընտանիքի և Ձեր համայնքի առջև ծառացած մյուս հիմնախնդիրների համեմատ, որքանով է 

Ձեզ համար կարևոր համայնքում փողոցային լուսավորության ապահովվածությունը: 

 

 
 

Հարց: Արդյո՞ք համայնքապետարանն իրականացնում է փողոցային լուսատուների 

սպասարկում, խափանված լուսատուների փոխարինման աշխատանքներ: 

 

 

«Գորիս համայնքի զարգացման 2018-2022 թվականների ծրագրը» որոշակի անդրադարձ է 

կատարում համայնքում փողոցային լուսավորությանը, մասնավորապես ՀԶԾ-ն ներառում է 

«Շրջակա միջավայրի պահպանություն» ծրագրային անձնագիրը, որով նախատեսվում է 

լուսավորության համակարգերի արդիականացում ներառյալ գյուղական բնակավայրերի 

5%

14%

45%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ընդհանրապես բավարար չեն

Ավելի շուտ բավարար չեն

Ավելի շուտ բավարար են

Լիովին բավարար են

78%

12%

7%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Չափազանց կարևոր է

Ավելի շուտ կարևոր է

Ավելի շուտ կարևոր չէ

Ընդհանրապես կարևոր չէ

17%

39%

44%

Ընդհանրապես չի իրականացնում

Իրականացնում է երբեմն-երբեմն, 
խնդիրներ առաջանալուց հետո …

Իրականացնում է հաճախ, 
խնդիրներ առաջանալուց …
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ապահովում գիշերային լուսավորությամբ և առկա լուսավորության համակարգերի 

փոխարինում էներգախնայողներով։ Համաձայն անձնագրի վարկային միջոցներով համայնքի 

բոլոր լուսատուները կփոխարինվեն էներգախնայող լուսատուներով, ինչը թույլ կտա մոտ 60%-

ով նվազեցնել էլեկտարէներգիայի ծախսը` ուղղելով տնտեսած միջոցները գյուղական 

բնակավայրերում լուսավորության համակարգերի կառուցմանը:  

 

Լուսավորության համակարգերի արդիականացում 
Համայնքում 

էներգախնայող 

լամպերով 

լուսավորվող 

տարածքի 

հարաբերությունը 

ընդհանուր 

լուսավորվող 

տարածքին, % 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             50 60 70 80 90 

 

Հարց․ Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս կգնահատեք փողոցային լուսավորության ապահովման 

ոլորտում համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայություններից Ձեր 

բավարարվածությունը: 

  
Գնահատումն իրականացվել է 1-ից 10 բալանոց սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է 

համայնքի բնակիչն ընդհանրապես բավարարված չէ, 10-ը՝ լիովին բավարարված է: 

 

  

 

 

 

 

6.92

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

1
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ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

Դիտարկված 13 փողոցներից միայն մեկը կահավորված չի եղել լուսավորության 

հենասյուներով։ 

Մոնիթորինգի իրականացման պահին փողոցներում լուսատուները միացված են եղել 7 

դեպքում, իսկ մնացած դեպքերում միացված չեն եղել։  

Դիտարկման պահին ոչ սարքին վիճակում են գտնվել 20 լուսատու կամ ընդհանուր 

լուսատուների շուրջ 8%-ը։  

Լուսավորության հենասյուները հիմնականում կահավորված են եղել մեկ լուսատուով (95%) և 

միայն 5% դեպքերում են կահավորված եղել կրկնակի լուսատուներով։ Փողոցների երկայնքով 

լուսավորության հենասյուների միջին խտությունը կազմել է 206 մետր։ 

 

Փողոցում/բակային տարածքում/հրապարակում փողոցային լուսավորության հենասյուների 

առկայություն 

 

 

Արդյոք մոնիթորինգի իրականացման պահին փողոցի երկայնքով միացված են եղել 

լուսատուները 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

ԱյոՈչ

7

5

ԱյոՈչ
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Լուսավորության հենասյուների և լուսատուների քանակը 
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20

Լուսավորության 
հենասյուների 

քանակը

Lամպ ամրացնելու 
հարմարանք 

չունեցող սյուների 
քանակը

Ոչ սարքին վիճակում 
գտնվող 

լուսատուների 
քանակը

95%

5%

Մեկ լուսատուով 
կահավորված հենասյուն          

Կրկնակի լուսատուով 
կահավորված հենասյուն
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Համաձայն համայնքի բնակիչների ներբնակավայրային գլխավոր փողոցները 

հիմնականում լիովին ապահովված են փողոցային լուսավորությամբ (49%), իսկ 

բնակիչների 44%-ի կարծիքով՝ մասամբ են ապահովված: Համայնքի բնակիչների 

67%-ի կարծիքով  ներբնակվայրային երկրորդական փողոցները, նրբանցքները և 

փակուղիները մասամբ են ապահովված լուսավորությամբ։ 

 Միջին գնահատականներով՝ համայնքի բնակիչները համարում են, որ լուսավորված 

են փողոցների 60%-ը։  

 Համայնքի բնակիչների հիմնական մասը լուսավորության համակարգի միացման և 

անջատման ժամանահատվածը համարել են բավարար։ 

 Համայնքի բնակիչների 44%-ը համարում է, որ համայնքապետարանն 

իրականացնում է փողոցային լուսատուների սպասարկում, խափանված 

լուսատուների փոխարինման աշխատանքներ անմիջապես խնդիրներ 

առաջանալուց հետո։ 39%-ի կարծիքով համայնքապետարանն իրականացնում է 

լուսատուների սպասարկվում խնդիրներ առաջանալուց բավականին ուշ։ Համայնքի 

բնակիչները հիմնականում բավարարված են փողոցային լուսավորության 

ապահովման ոլորտում համայնքապետարանի կողմից մատուցվող 

ծառայություններից։ 

 Մոնիթորինգի ընթացքում դիտարկված 13 փողոցներից միայն մեկը կահավորված 

չի եղել լուսավորության հենասյուներով։ Փողոցների երկայնքով լուսավորության 

հենասյուների միջին խտությունը կազմել է 206 մետր։ 

 «Գորիս համայնքի զարգացման 2018 - 2022 թվականների ծրագիրը» որոշակի 

անդրադարձ է կատարում համայնքում փողոցային լուսավորությանը։ Համաձայն 

ՀԶԾ-ում ներկայացված ծրագրի անձնագրի վարկային միջոցներով համայնքի բոլոր 

լուսատուները կփոխարինվեն էներգախնայող լուսատուներով, ինչը թույլ կտա մոտ 

60%-ով նվազեցնել էլեկտարէներգիայի ծախսը` ուղղելով տնտեսած միջոցները 

գյուղական բնակավայրերում լուսավորության համակարգերի կառուցմանը:  

 


