
           Հավելված N 7 
                       ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 

                     սեպտեմբերի 30-ի N  1612   - Ն  որոշման 
 
 

  Աղյուսակ N 1 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 3 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  (հազ. դրամ) 

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

ինն ամիս տարի 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ (16,454,017.9) (24,914,735.7) 
այդ թվում՝   
Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը 14,264,339.8 22,344,842.5 
այդ թվում՝   
2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ 14,264,339.8 22,344,842.5 
այդ թվում՝   
2.3. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի տարեսկզբի ազատ 
մնացորդի միջոցներ (2,483,783.9) (4,566,542.7) 

2.4. Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում 16,748,123.7 26,911,385.2 
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Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը (30,718,357.7) (47,259,578.2) 
 այդ թվում՝   
1. Փոխառու զուտ միջոցներ (30,718,357.7) (47,259,578.2) 
այդ թվում՝   
1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում (30,718,357.7) (47,259,578.2) 
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 Աղյուսակ N 2 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 3 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

    (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչ 
Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրա-
կան նշանով, իսկ նվազեցում-

ները` փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 

1 2 3 6 7 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  
այդ թվում  

    
(16,748,123.7) 

    
(26,911,385.2) 

 
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն     

1040   

Ծրագրի անվանումը՝  
Կոշտ թափոնների կառավարում 

 -       
(4,278,565.4) Ծրագրի նպատակը՝ 

Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում սոցիալական և 
բնապահպանական խնդիրների լուծում 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝ 
Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում 

Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ 

  42002 

Միջոցառման անվանումը՝  
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Երևանի  կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի 
տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ-ին  

 -        
(2,139,282.7) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 

Կոշտ թափոննրի կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի ստեղծում 

Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

  42003 

Միջոցառման անվանումը՝  
Եվրոպական  ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի  կոշտ 
թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում  ենթավարկի տրամադրում 
«Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ-ին  

 -        
(2,139,282.7) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 

Կոշտ թափոննրի կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի ստեղծում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

1157   

Ծրագրի անվանումը՝  
Քաղաքային զարգացում 

    
(1,506,938.8) 

     
(2,445,336.9) 

Ծրագրի նպատակը՝ 
Քաղաքային ենթակառուցվածքների զարգացում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝ 
 Քաղաքային ենթակառուցվածքների արդիականացում և բարելավում 
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Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ 

  42001 

Միջոցառման անվանումը՝  
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի 
տրամադրում «Երքաղլույս» ՓԲԸ-ին  

        
(804,124.4) 

     
(1,075,575.9) 

Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
 ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի բարելավման 
համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն 

Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

  42002 

Միջոցառման անվանումը՝  
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին  

0.0  
        

(311,666.0) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

  42003 

Միջոցառման անվանումը՝  
Եվրոպական  ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի 
տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին          

(702,814.4) 
     

(1,058,095.0) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 
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1167   

Ծրագրի անվանումը՝  
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր 

    
(15,241,184.9) 

    
(20,187,482.9) 

Ծրագրի նպատակը՝ 
Նպաստել էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և 
էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝ 
Հուսալի և անվտանգ էլեկտրամատակարարման ապահովում 

Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ 

  42001 

Միջոցառման անվանումը՝  
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի 
տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին  

       
(589,431.9) 

        
(589,431.9) 

Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Շուրջ 50 կմ երկարությամբ  «Լալվար» և  «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի 
վերակառուցում 

Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

  42003 

Միջոցառման անվանումը՝  
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի 
շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»  ՓԲԸ-ին  

     
(2,421,395.6) 

      
(2,421,395.6) 

Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման 
ծրագրի շրջանակներում «Հաղթանակ» 220կՎ, «Չարենցավան-3», «Վանաձոր-1» 
110կՎ, «Զովունի» 220կՎ ենթակայանների ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված 
սարքավորումների փոխարինում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 
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  42004 

Միջոցառման անվանումը՝  
 ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման 
նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի 
տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 

    
(12,409,191.3) 

    
(16,397,996.1) 

Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի 
երկարացում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

  42005 

Միջոցառման անվանումը՝  
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
«Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին 

    
(2,976,703.3) 

     
(2,976,703.3) 

Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում 30 և ավելի 
տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Աշնակ» և 40 և ավելի տարիներ 
շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

  42006 

Միջոցառման անվանումը՝  
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  220 կՎ «Ագարակ-2» և 
«Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում  ենթավարկի 
տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին      

(2,344,462.8) 
     

(3,301,956.0) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 
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  42010 

Միջոցառման անվանումը՝  
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Որոտանի 
հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկերի տրամադրում «Քոնթուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ին      

5,500,000.0       5,500,000.0  
Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
 Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնում 

Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 
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        Աղյուսակ N 3 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 
 N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1.1.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

        (հազ. դրամ)  

 Ծրագրային 
դասիչը   Բյուջետային հատկացումների 

գլխավոր կարգադրիչների, 
ծրագրերի,  միջոցառումների 

անվանումները  

Ինն ամիս Տարի 

ծր
ա

գի
րը

 

մի
ջո

ցա
- 

ռո
ւմ

ը 

ընդամենը 
այդ թվում՝ 

ընդամենը 
այդ թվում՝ 

վարկային 
միջոցներ 

համաֆինան- 
սավորում 

վարկային  
միջոցներ 

համաֆինան- 
սավորում 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ  (16,748,123.7) (14,264,339.8) (2,483,783.9) (26,911,385.2) (22,344,842.5) (4,566,542.7) 
   այդ թվում՝        

  

    ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

(16,748,123.7) (14,264,339.80) (2,483,783.90) (26,911,385.2) (22,344,842.50) (4,566,542.70) 

1040    Կոշտ թափոնների կառավարում  - - - (4,278,565.4) (3,245,471.2) (1,033,094.2) 

  42002 

 Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Երևանի  
կոշտ թափոնների կառավար-
ման ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկի տրամադրում 

- - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 
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«Երևանի քաղաքային նոր 
աղբավայր» ՓԲԸ-ին   

  

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        
  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

- - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝        

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

- - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  - - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

- - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  

- - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

  42003 

 Եվրոպական  ներդրումային 
բանկի աջակցությամբ իրակա-
նացվող Երևանի  կոշտ թափոն-
ների կառավարման ծրագրի 
շրջանակներում  ենթավարկի 
տրամադրում «Երևանի քաղա-
քային նոր աղբավայր» ՓԲԸ-ին   

- - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

     այդ թվում՝ ըստ կատարողների        
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  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

- - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝        

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

- - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  - - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

- - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  - - - (2,139,282.7) (1,622,735.6) (516,547.1) 

1157    Քաղաքային զարգացում  (1,506,938.8) (1,329,801.8) (177,137.0) (2,445,336.9) (2,168,974.4) (276,362.5) 

  42001 

 Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Երևանի 
քաղաքային լուսավորության 
ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկի տրամադրում 
«Երքաղլույս» ՓԲԸ-ին   

(804,124.4) (721,017.8) (83,106.6) (1,075,575.9) (974,643.6) (100,932.3) 

  

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        
  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

(804,124.4) (721,017.8) (83,106.6) (1,075,575.9) (974,643.6) (100,932.3) 
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 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝        

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(804,124.4) (721,017.8) (83,106.6) (1,075,575.9) (974,643.6) (100,932.3) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  (804,124.4) (721,017.8) (83,106.6) (1,075,575.9) (974,643.6) (100,932.3) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

(804,124.4) (721,017.8) (83,106.6) (1,075,575.9) (974,643.6) (100,932.3) 

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  

(804,124.4) (721,017.8) (83,106.6) (1,075,575.9) (974,643.6) (100,932.3) 

  42002 

 Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուց-
ման երկրորդ ծրագրի շրջանակ-
ներում ենթավարկի տրամա-
դրում «Երևանի 
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին   

- - - (311,666.0) (230,266.2) (81,399.8) 

  

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        
  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

- - - (311,666.0) (230,266.2) (81,399.8) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝  
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 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

- - - (311,666.0) (230,266.2) (81,399.8) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  - - - (311,666.0) (230,266.2) (81,399.8) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

- - - (311,666.0) (230,266.2) (81,399.8) 

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  

- - - (311,666.0) (230,266.2) (81,399.8) 

  42003 

 Եվրոպական  ներդրումային 
բանկի աջակցությամբ իրակա-
նացվող Երևանի մետրոպոլիտենի 
վերակառուցման երկրորդ 
ծրագրի շրջանակներում ենթա-
վարկի տրամադրում «Երևանի 
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին   

(702,814.4) (608,784.0) (94,030.4) (1,058,095.0) (964,064.6) (94,030.4) 

  

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        
  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

(702,814.4) (608,784.0) (94,030.4) (1,058,095.0) (964,064.6) (94,030.4) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(702,814.4) (608,784.0) (94,030.4) (1,058,095.0) (964,064.6) (94,030.4) 
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 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  (702,814.4) (608,784.0) (94,030.4) (1,058,095.0) (964,064.6) (94,030.4) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

(702,814.4) (608,784.0) (94,030.4) (1,058,095.0) (964,064.6) (94,030.4) 

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  (702,814.4) (608,784.0) (94,030.4) (1,058,095.0) (964,064.6) (94,030.4) 

1167    Էլեկտրաէներգետիկ համա-
կարգի զարգացման ծրագիր  (15,241,184.9) (12,934,538.0) (2,306,646.9) (20,187,482.9) (16,930,396.9) (3,257,086.0) 

  42001 

 Վերակառուցման և զարգացման 
միջազգային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող էլեկտրա-
մատակարարման հուսալիու-
թյան ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկի տրամադրում 
«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» 
ՓԲԸ- ին  

(589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) (589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) 

  

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        
  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

(589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) (589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) (589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  (589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) (589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) 



 15

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

(589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) (589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) 

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  (589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) (589,431.9) (442,085.8) (147,346.1) 

  42003 

 Վերակառուցման և զարգացման 
միջազգային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող էլեկտրա-
մատակարարման հուսալիու-
թյան ծրագրի լրացուցիչ ֆինան-
սավորման ծրագրի շրջանակ-
ներում ենթավարկի տրամա-
դրում «Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին  

(2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) (2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) 

  

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        
  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

(2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) (2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝        

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) (2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  (2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) (2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

(2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) (2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) 
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 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  (2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) (2,421,395.6) (1,933,221.8) (488,173.8) 

  42004 

 ՌԴ աջակցությամբ իրակա-
նացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 
էներգաբլոկի շահագործման 
նախագծային ժամկետի երկա-
րացման ծրագրի շրջանակ-
ներում ենթավարկի տրամադրում 
«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին  

             
(12,409,191.3) 

             
(11,719,096.8) 

                
(690,094.5) 

           
(16,397,996.1) 

               
(14,932,194.4) 

                    
(1,465,801.7) 

  

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների              
  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

           
(12,409,191.3) 

           
(11,719,096.8) 

               
(690,094.5) 

         
(16,397,996.1) 

            
(14,932,194.4) 

                  
(1,465,801.7) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝  

            

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

             
(12,409,191.3) 

             
(11,719,096.8) 

                
(690,094.5) 

           
(16,397,996.1) 

               
(14,932,194.4) 

                    
(1,465,801.7) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  

             
(12,409,191.3) 

             
(11,719,096.8) 

                
(690,094.5) 

           
(16,397,996.1) 

               
(14,932,194.4) 

                    
(1,465,801.7) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

             
(12,409,191.3) 

             
(11,719,096.8) 

                
(690,094.5) 

           
(16,397,996.1) 

               
(14,932,194.4) 

                    
(1,465,801.7) 

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  

             
(12,409,191.3) 

             
(11,719,096.8) 

                
(690,094.5) 

           
(16,397,996.1) 

               
(14,932,194.4) 

                    
(1,465,801.7) 
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  42005 

 Վերակառուցման և զարգացման 
միջազգային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող «Աշնակ» 
 և «Արարատ» ենթակայանների 
վերակառուցման ծրագրի 
շրջանակներում ենթավարկի 
տրամադրում «Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին  

             
(2,976,703.3) 

              
(2,381,378.5) 

                 
(595,324.8) 

            
(2,976,703.3) 

                
(2,381,378.5) 

                      
(595,324.8) 

  

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների              
  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

            
(2,976,703.3) 

            
(2,381,378.5) 

               
(595,324.8) 

           
(2,976,703.3) 

              
(2,381,378.5) 

                    
(595,324.8) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝  

            

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

             
(2,976,703.3) 

              
(2,381,378.5) 

                 
(595,324.8) 

            
(2,976,703.3) 

                
(2,381,378.5) 

                      
(595,324.8) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  

             
(2,976,703.3) 

              
(2,381,378.5) 

                 
(595,324.8) 

            
(2,976,703.3) 

                
(2,381,378.5) 

                      
(595,324.8) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

             
(2,976,703.3) 

              
(2,381,378.5) 

                 
(595,324.8) 

            
(2,976,703.3) 

                
(2,381,378.5) 

                      
(595,324.8) 

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  

             
(2,976,703.3) 

              
(2,381,378.5) 

                 
(595,324.8) 

            
(2,976,703.3) 

                
(2,381,378.5) 

                      
(595,324.8) 

  42006 

 Ասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող  
220 կՎ «Ագարակ-2» և 
«Շինուհայր»  ենթակայանների 

              
(2,344,462.8) 

               
(1,958,755.1) 

                 
(385,707.7) 

            
(3,301,956.0) 

                 
(2,741,516.4) 

                      
(560,439.6) 
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վերակառուցման ծրագրի 
շրջանակներում  ենթավարկի 
տրամադրում «Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին  

  

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների              
  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

            
(2,344,462.8) 

             
(1,958,755.1) 

               
(385,707.7) 

           
(3,301,956.0) 

               
(2,741,516.4) 

                    
(560,439.6) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝  

            

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

              
(2,344,462.8) 

               
(1,958,755.1) 

                 
(385,707.7) 

            
(3,301,956.0) 

                 
(2,741,516.4) 

                      
(560,439.6) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  

              
(2,344,462.8) 

               
(1,958,755.1) 

                 
(385,707.7) 

            
(3,301,956.0) 

                 
(2,741,516.4) 

                      
(560,439.6) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

              
(2,344,462.8) 

               
(1,958,755.1) 

                 
(385,707.7) 

            
(3,301,956.0) 

                 
(2,741,516.4) 

                      
(560,439.6) 

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  

              
(2,344,462.8) 

               
(1,958,755.1) 

                 
(385,707.7) 

            
(3,301,956.0) 

                 
(2,741,516.4) 

                      
(560,439.6) 

  42010 

Գերմանիայի զարգացման 
վարկերի բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Որոտանի 
հիդրոէլեկտրակայանների 
համալիրի վերականգնման 
ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկերի տրամադրում 

              
5,500,000.0  

              
5,500,000.0  

                            
-   

             
5,500,000.0  

                
5,500,000.0  

                           
-   

     այդ թվում՝ ըստ կատարողների              
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  ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

             
5,500,000.0  

             
5,500,000.0  

                           
-   

           
5,500,000.0  

              
5,500,000.0  

                         
-   

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածների՝  

            

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ 
ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

              
5,500,000.0  

              
5,500,000.0  

                            
-   

             
5,500,000.0  

                
5,500,000.0  

                           
-   

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում  

              
5,500,000.0  

              
5,500,000.0  

                            
-   

             
5,500,000.0  

                
5,500,000.0  

                           
-   

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում`  

              
5,500,000.0  

              
5,500,000.0  

                            
-   

             
5,500,000.0  

                
5,500,000.0  

                           
-   

 Ներքին վարկեր և 
փոխատվություններ  

              
5,500,000.0  

              
5,500,000.0  

                            
-   

             
5,500,000.0  

                
5,500,000.0  

                           
-   
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   Աղյուսակ N 4 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 3 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1.1.1.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

    
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
    
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

1040 Կոշտ թափոնների կառավարում   
Ծրագրի միջոցառումները    
    
Ծրագրի դասիչը՝ 1040 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը՝ 42002 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝ 
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Երևանի  կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագիր  

Նկարագրությունը՝ 
 Կոշտ թափոննրի կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի 
ստեղծում 

Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

Մասնագիտացված միավոր 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
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Քանակական Եվրոպական չափորոշիչներով 29 հա տարածքում նոր քաղաքային 
աղբավայրի կառուցում, տոկոս   

(60) 

Քանակական Գործող թվով 2 աղբանոցների (Նուբարաշեն և Աջափնյակ) մեկուսացման 
վերջնական նախագիծ, հատ   

(2) 

Քանակական Քաղաքային նոր աղբավայրի կառուցման վերջնական նախագիծ, հատ   (1) 
Որակական Աղբանոցներում առաջացող գազերի բռնկման հնարավորության նվազեցում, 

տոկոս   (100) 

Որակական Աղբահանություն իրականացնող կազմակերպությունների մեքենաների 
համար աղբի տեղադրման հնարավորությունների ստեղծում, մեք/օր   

(150) 

Որակական Շրջական միջավայրը աղտոտող աղբից առաջացող ստորգետնյա ջրերի 
ծավալի կրճատում, տոկոս   (100) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  0.0  (2,139,282.7) 
    

Ծրագրի դասիչը՝ 1040 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
Միջոցառման դասիչը՝ 42003 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝  Եվրոպական  ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի  
կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագիր  

Նկարագրությունը՝ 
 Կոշտ թափոննրի կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի 
ստեղծում  

Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

Մասնագիտացված միավոր 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Եվրոպական չափորոշիչներով 29 հա տարածքում նոր քաղաքային 

աղբավայրի կառուցում, տոկոս   
(60) 

Քանակական Գործող թվով 2 աղբանոցների (Նուբարաշեն և Աջափնյակ) մեկուսացման 
վերջնական նախագիծ, հատ   

(2) 
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Քանակական Քաղաքային նոր աղբավայրի կառուցման վերջնական նախագիծ, հատ   (1) 
Որակական Աղբանոցներում առաջացող գազերի բռնկման հնարավորության նվազեցում, 

տոկոս   
(100) 

Որակական Աղբահանություն իրականացնող կազմակերպությունների մեքենաների 
համար աղբի տեղադրման հնարավորությունների ստեղծում, մեք/օր   

(150) 

Որակական Շրջական միջավայրը աղտոտող աղբից առաջացող ստորգետնյա ջրերի 
ծավալի կրճատում, տոկոս   (100) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  0.0  (2,139,282.7) 
    

Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   
1157 Քաղաքային զարգացում   

Ծրագրի միջոցառումները    
Ծրագրի դասիչը՝ 1157 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը՝ 42001 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝ 

 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի կատարման 
ապահովում  

Նկարագրությունը՝ 
Երևանի քաղաքային լուսավորության ապահովում համար վարկերի 
տրամադրում 

Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

Մասնագիտացված միավոր 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի 

արդիականացման աշխատանքներ, տոկոս    (90) 
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Քանակական  Թվով 28 փողոցներում արտաքին լուսավորության էլեկտրաէներգիայի 
սպառման ծավալի նվազում, տոկոս    

(68) 

Քանակական  Արտաքին լուսավորության հենասյուներից և ամրակցված մալուխներից 
բխող անվտանգության խնդիրների լուծում, փողոց    

(27) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (804,124.4) (1,075,575.9) 
Ծրագրի դասիչը՝ 1157 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը՝ 42002 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝ 

 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր  

Նկարագրությունը՝  Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում  

Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

Մասնագիտացված միավոր 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Համայնքի թիվ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  0.0  (311,666.0) 

Ծրագրի դասիչը՝ 1157 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
Միջոցառման դասիչը՝ 42003 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝ 
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր  

Նկարագրությունը՝  Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում  
Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
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Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

Մասնագիտացված միավոր 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Դրենաժային թունելի երկարացում, որից՝     
Քանակական  Հորատման աշխատանքներ, մ  (127) (152) 
Քանակական  Դատարկ տեղերի լցոնում, ըստ անհրաժեշտության, քմ  (1,566) (1,846) 
Քանակական  Հակակոռոզիոն աշխատանքների իրականացում, խմ      
   Ստորգետնյա ջրերի հոսքի կրճատում 2016թգ համեմատ, տոկոս,      
   Պոմպակայանների անջատման հետևանքով էլեկտրաէներգիայի 

խնայողություն, կվտ/ժ, 2016թ. համեմատ    
  

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (702,814.4) (1,058,095.0) 

    
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

1167 Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր (4,338,932.4) (10,513,389.1) 
Ծրագրի միջոցառումները  #REF! #REF! 
Ծրագրի դասիչը՝ 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը՝ 42001 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝ 

Վերակառուցման և զարգացման  միջազգային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակ-
ներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին  

Նկարագրությունը՝ 
Շուրջ 50 կմ երկարությամբ «Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի 
վերակառուցում 

Միջոցառման տեսակը՝ 
Վարկերի տրամադրում 

Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

Մասնագիտացված միավոր 



 25

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ     
Քանակական Էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում, կմ     
Քանակական Էլեկտրահաղորդման օդային գծի թիրախային հատվածի թողունակություն, 

ՄՎտ      
Քանակական Էլեկտրահաղորդման օդային գծի տարեկան անջատումների քանկ, հատ     
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (589,431.9) (589,431.9) 

    
Ծրագրի դասիչը՝ 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը՝ 42003 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝ 

Վերակառուցման և զարգացման  միջազգային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում 
«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»  ՓԲԸ-ին  

Նկարագրությունը՝ 

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փոխարինել 30 և 
ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Հաղթանակ» 220 կՎ, 
«Չարենցավան-3», «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանների և 40 և ավելի և 
տարիներ շահագործման մեջ գտվող «Զովունի» 220 կՎ ենթակայանի 
ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված սարքավորումները 

Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

Մասնագիտացված միավոր 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ   (1) 
Քանակական Վերակառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ   (2) 
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Քանակական Ենթակայանների սարքավորումների խափանումների տարեկան քանակ, հատ     
Քանակական Տարածքում անջատումների միջին տարեկան հաճախականություն, 

հոսանքազրկումների քանակը/բաժանորդների թվին     
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,421,395.6) (2,421,395.6) 
     
Ծրագրի դասիչը՝ 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը՝ 42004 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝ 

ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի 
շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի 
շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին  

Նկարագրությունը՝ 
Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի 
երկարացում 

Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

Մասնագիտացված միավոր 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ  (2) 
Քանակական Վերակառուցվող/վերազինվող էներգաբլոկի քանակ, հատ  (2) 
Քանակական Վերակառուցվող/վերազինվող էներգաբլոկի ժամկետի երկարաձգում, տարի (8) (10) 
Քանակական Վերակառուցվող/վերազինվող էներգաբլոկի կողմից էներգահամակարգին 

մատակարարվող էլեկտրաէներգիան, մլն կՎտժ  (0.11) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (12,409,191.3) (16,397,996.1) 
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Ծրագրի դասիչը՝ 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
Միջոցառման դասիչը՝ 42005 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝ 

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման 
ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին  

Նկարագրությունը՝ 

Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում 
նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ 
գտնվող 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը և 40 և ավելի տարիներ 
շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը 

Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ   (1) 
Քանակական Վերակառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ   (1) 
Քանակական Ենթակայանների սարքավորումների խափանումների տարեկան քանակ, հատ     
Քանակական Տարածքում անջատումների միջին տարեկան հաճախականություն, 

հոսանքազրկումների քանակը/բաժանորդների թվին     
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,976,703.3) (2,976,703.3) 

    
Ծրագրի դասիչը՝ 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը՝ 42006 ինն ամիս տարի 
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Միջոցառման անվանումը՝ 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  220 կՎ 
«Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի 
շրջանակներում  ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանցեր»ՓԲԸ- ին  

Նկարագրությունը՝ 

Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի 
շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել  
220 կՎ «Ագարակ-2»և «Շինուհայր» ենթակայանները 

Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ     
Քանակական Վերակառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ     
Քանակական Ենթակայանների սարքավորումների խափանումների տարեկան քանակ, հատ 

    
Քանակական Ենթակայանների թողունակություն, ՄՎտ     
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,344,462.8) (3,301,956.0) 

    
Ծրագրի դասիչը՝ 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Միջոցառման դասիչը՝ 42010 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը՝ 

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման ծրագրի 
շրջանակներում ենթավարկերի տրամադրում «Քոնթուր Գլոբալ Հիդրո 
Կասկադ» ՓԲԸ-ին 

Նկարագրությունը՝ Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնում 
Միջոցառման տեսակը՝ Վարկերի տրամադրում 
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Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

Մասնագիտացված միավոր 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ 1 1 
Քանակական Վերակառուցվող/վերազինվող էլեկտրական և մեխանիկական 

համակարգերի էներգաբլոկների քանակ, հատ 7 7 
Քանակական Վերակառուցվող/վերազինվող հիդրոէլեկտրակայանների քանակ, հատ 3 3 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 
  

5,500,000.0  5,500,000.0  

 
 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                 Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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