
   Հավելված N 7 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 29-ի N 1518-Ն որոշման 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 5 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

    
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

1040 Կոշտ թափոնների կառավարում   
Ծրագրի միջոցառումները   

 

   
 

Ծրագրի դասիչը 1040 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը 42001 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի 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     
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (1,001,008.1) (1,001,008.1) 
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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     
Քանակական Եվրոպական չափորոշիչներով 29 հա տարածքում նոր քաղաքային 

աղբավայրի կառուցում, տոկոս                    -                     (40) 

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                    -                     (80) 

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

                   -                    (150) 

Որակական Շրջական միջավայրը աղտոտող աղբից առաջացող ստորգետնյա ջրերի 
ծավալի կրճատում, տոկոս                    -                     (80) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (798,769.1) (798,769.1) 

    



 3

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                    -                     (40) 

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                    -                     (80) 

Որակական Աղբահանություն իրականացնող կազմակերպությունների մեքենաների 
համար աղբի տեղադրման հնարավորությունների ստեղծում, մեք/օր                    -                    (150) 

Որակական Շրջական միջավայրը աղտոտող աղբից առաջացող ստորգետնյա ջրերի 
ծավալի կրճատում, տոկոս                    -                     (80) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (798,769.1) (798,769.1) 
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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 
շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երքաղլույս» ՓԲԸ-ին 

    

Նկարագրությունը 

 ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի 
բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն 

    

Միջոցառման տեսակը Վարկերի տրամադրում     
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

Մասնագիտացված միավոր     

  Արդյունքի չափորոշիչներ     
Քանակական Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի 

արդիականացման աշխատանքներ, տոկոս 
(30) (30) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 
  (825,228.8) (825,228.8) 
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Ծրագրի դասիչը 1157 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
Միջոցառման դասիչը 42002 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը 
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրա-
կանացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր 

    

Նկարագրությունը  Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում      

Միջոցառման տեսակը Վարկերի տրամադրում     
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

Մասնագիտացված միավոր     

  Արդյունքի չափորոշիչներ     
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (50,283.9) (50,283.9) 

 
  

 
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     
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

Մասնագիտացված միավոր     

  Արդյունքի չափորոշիչներ     
Քանակական Դատարկ տեղերի լցոնում ՛ ըստ անհրաժեշտության, քմ  (900) (900) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (451,473.2) (708,770.8) 
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Ծրագրի դասիչը 1157 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը 42004 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային 
ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության  ծրագիր 

    

Նկարագրությունը 
Երևան քաղաքի տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար 
տրամադրվող աջակցության համակարգում 

    

Միջոցառման տեսակը Վարկերի տրամադրում     
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

Մասնագիտացված միավոր     

  Արդյունքի չափորոշիչներ     
Քանակական Ավտոբուսների ձեռքբերում, տոկոս   (100.0) 
Քանակական Կանխավճարի տրամադրում, տոկոս 20.0  20.0  
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,547,320.0) (8,834,720.0) 

 
  

 
 
 

  

 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

1167 Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր   
 
Ծրագրի միջոցառումները      
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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 ֆինան-
սավորման 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 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)     (1,389,443.6)    (1,969,269.5) 

    
Ծրագրի դասիչը 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը 42005 ինն ամիս տարի 
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Միջոցառման անվանումը 

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» 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 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)        (772,894.6)       (925,927.6) 

    
Ծրագրի դասիչը 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը 42007 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  
Կարգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) 
ընդլայնման  ծրագրի շրջանակներում  ենթավարկի տրամադրում 
«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին  

Նկարագրությունը 

Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի 
շրջանակներում նախատեսվում է ընդլայնել վերահսկման և տվյալների 
ձեռքբերման SCADA և էներգիայի կառավարման համակարգերը և 
կառուցել Պահուստային կարգավարական կառավարման կենտրոն 
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Միջոցառման տեսակը Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»ՓԲԸ 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)       (216,086.0)       (216,086.0) 

    
Ծրագրի դասիչը 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը 42008 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը 

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ 
իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-
Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակ-
ներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին 

Նկարագրությունը 
Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի 
և համապատասխան ենթակայանների կառուցում 

Միջոցառման տեսակը Վարկերի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ                     (1)                    (3) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (104,015.0) (23,672,300.9) 

    
Ծրագրի դասիչը 1167 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 
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Միջոցառման դասիչը 42009 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը 
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ին տրամադրվող 
բյուջետային վարկ 

Նկարագրությունը Բյուջետային վարկի տրամադրում 
Միջոցառման տեսակը Վարկի տրամադրում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
Քանակական Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ                    -                        (1) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   (19,500,000.0)  (19,500,000.0) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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