
     Հավելված N 4 
                           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 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

    
(հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչ 
Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների 

անվանումները 

 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)  

ծրագիրը միջոցառումը  ինն ամիս   տարի  

    
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  

այդ թվում՝  
(28,455,291.4) (59,301,133.8) 

   ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն   (28,455,291.4) (59,301,133.8) 

1040   

Ծրագրի անվանումը՝  
Կոշտ թափոնների կառավարում 

(2,598,546.3) (2,598,546.3) 
Ծրագրի նպատակը՝ 
Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում սոցիալական և 
բնապահպանական խնդիրների լուծում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝ 
Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում 
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Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ 

  42001 

Միջոցառման անվանումը՝  
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների 
կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի 
և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին 

(1,001,008.1) (1,001,008.1) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր 
աղբավայրի ստեղծում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

  42002 

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

(798,769.1) (798,769.1) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Կոշտ թափոնների 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  

(798,769.1) (798,769.1) 
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Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր 
աղբավայրի ստեղծում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

1157   

Ծրագրի անվանումը՝  
Քաղաքային զարգացում 

(3,874,305.9) (10,419,003.5) Ծրագրի նպատակը՝ 
Քաղաքային ենթակառուցվածքների զարգացում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝ 
 Քաղաքային ենթակառուցվածքների արդիականացում և բարելավում 

Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ 

  42001 

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

         (825,228.8)          (825,228.8) 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 իրականաց-
վող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակ-
ներում ենթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին  

(50,283.9) (50,283.9) 
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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 

(451,473.2) (708,770.8) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

  42004 

Միջոցառման անվանումը՝  
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային 
ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի 
շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում (2,547,320.0) (8,834,720.0) 
Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Ավտոբուսների ձեռքբերում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

1167   

Ծրագրի անվանումը՝  
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր 

(21,982,439.2) (46,283,584.0) Ծրագրի նպատակը՝ 
Նպաստել էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և 
էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝ 
Հուսալի և անվտանգ էլեկտրամատակարարման ապահովում 

Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ  

  42003 

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

(1,389,443.6) (1,969,269.5) 
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 

  42005 

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

(772,894.6) (925,927.6) 
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 
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Միջոցառման տեսակը՝  

Վարկերի տրամադրում 

  42007 

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

(216,086.0) (216,086.0) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Կարգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) 
ընդլայնման  և պահուստային կարգավարական կառավարման կենտրոնի 
կառուցում 
Միջոցառման տեսակը՝  
Վարկերի տրամադրում 

  42008 

Միջոցառման անվանումը՝  
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրակա-
նացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան 
հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին 

(104,015.0) (23,672,300.9) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և 
համապատասխան ենթակայանների կառուցում 

Միջոցառման տեսակը՝  

Վարկերի տրամադրում 
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  42009 

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

(19,500,000.0) (19,500,000.0) Միջոցառման նկարագրությունը՝ 
Բյուջետային վարկի տրամադրում 

Միջոցառման տեսակը՝  

Վարկերի տրամադրում 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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