
  Հավելված N 7 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                        սեպտեմբերի 30-ի N 1633-Ն որոշման 
 

                                                                                                                             
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի  

N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.1.8 ԵՎ 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

    

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 

 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 

    

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավում 
  

9.1.8.    
 Ծրագրի դասիչը  1049 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 

 Միջոցառման դասիչը  21004  տարի  
 

 Միջոցառման անվանումը  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 
Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական 
նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում 

  
 

 Նկարագրությունը   Ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ    
 

 Միջոցառման տեսակը   Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների 
հետ կապված միջոցառումներ  
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 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր    
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 

 Կապալի պայմանագրերի քանակը  0 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,000,000.0     
    

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

 1157   Քաղաքային զարգացում  
  

    

 Ծրագրի դասիչը  1049 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

 

 Միջոցառման դասիչը  21009 տարի  
 

 Միջոցառման անվանումը 
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր (Տրանշ 3) 

  
 

 Նկարագրությունը   Ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ    
 

 Միջոցառման տեսակը`  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների 
հետ կապված միջոցառումներ  

  
 

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր    
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 

 Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման կապալի պայմանագրի քանակ (հատ)  0 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  2,945,000.0 
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 Ծրագրի միջոցառումները  
 

    

 Ծրագրի դասիչը   1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

 

 Միջոցառման դասիչը   21011   տարի  
 

 Միջոցառման անվանումը   Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3  

  
 

 Նկարագրությունը   Հատված Թալին-Լանջիկ 71+500 կմ-90+200 կմ կառուցման 
շինարարական աշխատանքներ  

  
 

 Միջոցառման տեսակը   Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների 
հետ կապված միջոցառումներ  

  
 

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր    
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 

 Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում կապալի պայմանագրի քանակ (հատ)  0.00 
 Ոչ նյութական հիմնական միջոցների քանակ (հատ)  0.00 
 վարչական սարքավորումներ քանակ (հատ)  0.00 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,400,000.0     

 Ծրագրի դասիչը`   1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

 

 Միջոցառման դասիչը`  21013 տարի  
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 Միջոցառման անվանումը`  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական 
նշանակության  ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ 
լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների 
բարեկարգման աշխատանքներ 

  
 

 Նկարագրությունը`   Ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ    
 

 Միջոցառման տեսակը`   Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների 
հետ կապված միջոցառումներ  

  
 

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր    
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 

 Հիմնանորոգվող ճանապարհներ (կմ)  0 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  2,000,000.0     

 
 ՀՀ կառավարություն  

 

 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ    
9.1.58 

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 

 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 

    
 

 Ծրագրի միջոցառումները    
 

      
 

 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը  11001  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 

 Նկարագրությունը   ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում  

 

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ կառավարություն  
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (1,406,000.0) 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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