
  Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                            հունիսի 17-ի N 910 - 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 
առաջին 

կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  - 3,442,060.7 - 

    այդ թվում՝     

    ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

- 3,442,060.7 - 

    այդ թվում`    

1049 21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում 

- 3,442,060.7 - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների    

    ՀՀ կառավարություն (400,600.0) (400,600.0) (4,267,513.7) 

    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 400,600.0 3,842,660.7 4,267,513.7 
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    այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների    

  1 Միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ 
թվում՝ 

100,000.0 2,539,059.7 2,587,122.7 

    Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ98+000 - 
կմ101+400 հատվածի հիմնանորոգում 

- 630,913.4 630,913.4 

    
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման 

միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ108+400 - 
կմ126+100 հատվածի հիմնանորոգում 

(50,000.0) - - 

    Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ196+000- 
կմ202+200 հատվածի հիմնանորոգում 

- 936,248.8 936,248.8 

    

Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-
Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ72+000-կմ75+500 հատվածի 

հիմնանորոգում 

- 25,186.2 25,186.2 

    

Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական 
նշանակության ավտոճանապարհի կմ83+200-կմ91+176 

հատվածի հիմնանորոգում և ոլորանների պարամետրերի 
բարելավում 

- 134,826.2 134,826.2 

    
Մ-11, Մարտունի - Վարդենիս - ԼՂՀ սահման միջպետական 

նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ5+900 
հատվածի հիմնանորոգում 

150,000.0 - - 

    
Մ-13, /Մ-2/ - Անգեղակոթ - Նախիջևանի սահման 
միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-
կմ8+000 հատվածի հիմնանորոգում 

 811,885.1 859,948.1 
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  2 
Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ,  

այդ թվում՝ 120,000.0 478,151.7 478,151.7 

    

Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհ, Մ-4-ի հետ հատման տեղ) - Գառնի -
Գեղարդի վանք հանրապետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ27+500-կմ33+500 հատվածի 
հիմնանորոգում 

- 238,557.9 238,557.9 

    
Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան 
հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 
25+200 - կմ36+000 հատվածի հիմնանորոգում 

200,000.0 - - 

    

Հ-32, /Մ-1/ (Գյումրի) - Կապս - Ամասիա - /Մ-1/ 
հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 
20+900-կմ 22+700 և կմ 23+000-կմ 31+200 հատվածների 
հիմնանորոգում 

- 239,593.8 239,593.8 

    
Հ-70, Մ-6 – Աթան հանրապետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ27+500 հատվածի 
հիմնանորոգում 

(80,000.0) - - 

  3 Մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում՝ 180,600.0 825,449.3 1,202,239.3 

    
Տ-7-48, Գյումրի (Տ-7-58) - Արևիկ – Այգեբաց - Վարդաքար - /Հ-
21/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+900 - 
կմ16+200 հատվածի հիմնանորոգում 

- 370,577.2 529,396.0 

    
Տ-8-22, /Մ-2/ - Վարդավանք – Խդրանց - Ագարակ 
ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ13+100 հատվածի 
հիմնանորոգում 

220,000.0 - - 
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    Մարտունի քաղաքի Սայաթ -Նովա փողոցի (Մ-10-ի շրջանց) 
ավտոճանապարհի հիմնանորոգում  - 326,956.9 544,928.1 

     ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մյասնիկյան  
փողոցի մայթերի կառուցում 

(39,400.0) - - 

    Արթիկ համայնքի Սպանդարյան փողոցի ասֆալտապատում - 127,915.2 127,915.2 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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