
    Հավելված N 3 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          հունիսի 30-ի N   1005  - Ն  որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
   (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և 
ուղղությունների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը  ինն ամիս  տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ                         -                          -   

    այդ թվում՝      

   
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ                        -                          -   

    այդ թվում`     

1049 21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում                        -                          -   

    այդ թվում` ըստ կատարողների     

    ՀՀ կառավարություն           (63,483.0)           (63,483.0) 

    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն            63,483.0             63,483.0  



 2

    այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների     
  2 Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում                2,058.2                 2,058.2  

    

Հ-1, Վ. Պտղնու տրանսպորտային հանգույց - Ջրաբեր-Հրազդան -
Հրազդանի քրեակատարողական հիմնարկ հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի կմ21+700 - կմ24+000 հատվածի 
հիմնանորոգում 

                 808.5                   808.5  

    
Հ-7, /Հ-5/ - Կարենիս - Չարենցավան /Հ-1/ (Ֆանտան) հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+580 - կմ10+200 հատվածի 
հիմնանորոգում 

               1,249.7                 1,249.7  

  3 Մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում              61,424.8               61,424.8  

    
Տ-6-19, /Հ5/-Աղբյուրակ (Հրազդան քաղաքի թաղամաս) և Վերին 
Աղբյուրակի այգեգործական զանգված տանող ավտոճանապարհի 3.7 
կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում 

               1,276.3                 1,276.3  

    

Տ-8-52 տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 8+100-կմ 
10+400 (Տ-8-48-ի հետ հատման կետ) և Տ-8-48 տեղական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ 5+600- կմ 11+200 (Տ-8-49-ի հետ հատման կետ) 
հատվածների անցանելիության ապահովում և ոլորանների 
պարամետրերի բարելավում 

               6,413.3                 6,413.3  

    Արթիկ համայնքի Սպանդարյան փողոցի ասֆալտապատում                   287.2                    287.2  

    
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի Փոստի մոտից դեպի 
Կիկլոպյան ամրոց տանող ճանապարհի 1.2 կմ երկարությամբ հատվածի 
հիմնանորոգում 

                 870.0                   870.0  

    
Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ – Այգեպար հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի 48-րդ կիլոմետրից դեպի զորամաս 
տանող ճանապարհի հիմնանորոգում 

                 678.0                   678.0  

    /Մ-17/ - Նռնաձոր - /Հ-49/ ավտոճանապարհի կառուցում               18,825.0               18,825.0  
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    /Մ-12/ - Կոռնիձոր - ԱՀ սահման ավտոճանապարհի վերակառուցում              33,075.0               33,075.0  
1049 21002 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում                        -                          -   

    այդ թվում` ըստ կատարողների     
    ՀՀ կառավարություն                 (585.0)                 (585.0) 

    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

                 585.0                   585.0  

    այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների     

    
Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի 
սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ11+400 
հատվածում գտնվող կամրջի հիմնանորոգում 

                 585.0                   585.0  

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                          ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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