
    Հավելված N 5 
                           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 3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

        
(հազ. դրամ) 

 Ծրագրային 
դասիչ  

 Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, 
ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները  

 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում)  

 ինն ամիս   տարի  
  ընդամենը    այդ թվում՝     ընդամենը    այդ թվում՝   
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    վարկային 
միջոցներ   

 համա- 
ֆինան- 

սավորում  

   վարկային 
միջոցներ   

 համա- 
ֆինան- 

սավորում  
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ   (8,955,291.4) (7,835,926.2) (1,119,365.2) (39,801,133.8) (31,766,660.3) (8,034,473.5) 

   այդ թվում՝        

    
 ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱ-
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

(8,955,291.4) (7,835,926.2) (1,119,365.2) (39,801,133.8) (31,766,660.3) (8,034,473.5) 

1040    Կոշտ թափոնների կառավարում  (2,598,546.3) (2,170,640.3) (427,906.0) (2,598,546.3) (2,170,640.3) (427,906.0) 
      այդ թվում`         
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42001 

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

(1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) (1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) 

    

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        

  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  

(1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) (1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) (1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում  

(1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) (1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  

(1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) (1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) (1,001,008.1) (839,358.5) (161,649.6) 
  

42002 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 
բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի  
կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի 
շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում 
«Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ-ին  

(798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

     այդ թվում՝ ըստ կատարողների        
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  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում  (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  

(798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 
  

42003 

Եվրոպական  ներդրումային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի  կոշտ թափոնների 
կառավարման ծրագրի շրջանակներում  
ենթավարկի տրամադրում «Երևանի քաղաքային 
նոր աղբավայր» ՓԲԸ-ին  

(798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

    

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        

  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  

(798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 
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 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում՝  (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  

(798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) (798,769.1) (665,640.9) (133,128.2) 

1157    Քաղաքային զարգացում  (3,874,305.9) (3,620,506.3) (253,799.6) (10,419,003.5) (10,122,320.9) (296,682.6) 
  

42001 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 
բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակ-
ներում ենթավարկի տրամադրում «Երքաղլույս» 
ՓԲԸ-ին 

(825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) (825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) 

    

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        

  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) (825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) (825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում  (825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) (825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  

(825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) (825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) (825,228.8) (661,948.4) (163,280.4) 
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42002 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 
բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ 
ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում 
«Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին 

(50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) (50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) 

    

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        

  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) (50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆ-
ՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) (50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում  (50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) (50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  

(50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) (50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) (50,283.9) (35,010.2) (15,273.7) 
  

42003 

Եվրոպական  ներդրումային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի 
վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկի տրամադրում «Երևանի 
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին 

(451,473.2) (376,227.7) (75,245.5) (708,770.8) (590,642.3) (118,128.5) 

     այդ թվում՝ ըստ կատարողների        
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  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (451,473.2) (376,227.7) (75,245.5) (708,770.8) (590,642.3) (118,128.5) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(451,473.2) (376,227.7) (75,245.5) (708,770.8) (590,642.3) (118,128.5) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում՝  (451,473.2) (376,227.7) (75,245.5) (708,770.8) (590,642.3) (118,128.5) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  

(451,473.2) (376,227.7) (75,245.5) (708,770.8) (590,642.3) (118,128.5) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (451,473.2) (376,227.7) (75,245.5) (708,770.8) (590,642.3) (118,128.5) 

  

42004 

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) (2,547,320.0) - (8,834,720.0) (8,834,720.0) - 

    

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        

  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (2,547,320.0) (2,547,320.0) - (8,834,720.0) (8,834,720.0) - 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  
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 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆ-
ՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(2,547,320.0) (2,547,320.0) - (8,834,720.0) (8,834,720.0) - 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում՝  

(2,547,320.0) (2,547,320.0) - (8,834,720.0) (8,834,720.0) - 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  (2,547,320.0) (2,547,320.0) - (8,834,720.0) (8,834,720.0) - 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (2,547,320.0) (2,547,320.0) - (8,834,720.0) (8,834,720.0) - 

1167    Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման 
ծրագիր  (2,482,439.2) (2,044,779.6) (437,659.6) (26,783,584.0) (19,473,699.1) (7,309,884.9) 

  

42003 

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակա-
րարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինան-
սավորման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի 
տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»  
ՓԲԸ-ին 

(1,389,443.6) (1,134,144.8) (255,298.8) (1,969,269.5) (1,598,495.9) (370,773.6) 

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        

  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  

(1,389,443.6) (1,134,144.8) (255,298.8) (1,969,269.5) (1,598,495.9) (370,773.6) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆ-
ՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(1,389,443.6) (1,134,144.8) (255,298.8) (1,969,269.5) (1,598,495.9) (370,773.6) 
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 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում՝  (1,389,443.6) (1,134,144.8) (255,298.8) (1,969,269.5) (1,598,495.9) (370,773.6) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  

(1,389,443.6) (1,134,144.8) (255,298.8) (1,969,269.5) (1,598,495.9) (370,773.6) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (1,389,443.6) (1,134,144.8) (255,298.8) (1,969,269.5) (1,598,495.9) (370,773.6) 

42005 

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 
բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» 
 և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման 
ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում 
«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին 

(772,894.6) (618,301.5) (154,593.1) (925,927.6) (741,795.3) (184,132.3) 

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        

  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  

(772,894.6) (618,301.5) (154,593.1) (925,927.6) (741,795.3) (184,132.3) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(772,894.6) (618,301.5) (154,593.1) (925,927.6) (741,795.3) (184,132.3) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում՝  

(772,894.6) (618,301.5) (154,593.1) (925,927.6) (741,795.3) (184,132.3) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  (772,894.6) (618,301.5) (154,593.1) (925,927.6) (741,795.3) (184,132.3) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (772,894.6) (618,301.5) (154,593.1) (925,927.6) (741,795.3) (184,132.3) 
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42007 

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

(216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) (216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) 

  

 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        

  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  

(216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) (216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) (216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում՝  

(216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) (216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  

(216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) (216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) (216,086.0) (209,121.3) (6,964.7) 

42008 

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

(104,015.0) (83,212.0) (20,803.0) (23,672,300.9) (16,924,286.6) (6,748,014.3) 
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 այդ թվում՝ ըստ կատարողների        

  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (104,015.0) (83,212.0) (20,803.0) (23,672,300.9) (16,924,286.6) (6,748,014.3) 

 այդ թվում՝ ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների՝  

      

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  

(104,015.0) (83,212.0) (20,803.0) (23,672,300.9) (16,924,286.6) (6,748,014.3) 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
այդ թվում  (104,015.0) (83,212.0) (20,803.0) (23,672,300.9) (16,924,286.6) (6,748,014.3) 

 ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`  

(104,015.0) (83,212.0) (20,803.0) (23,672,300.9) (16,924,286.6) (6,748,014.3) 

 Ներքին վարկեր և փոխատվություններ  (104,015.0) (83,212.0) (20,803.0) (23,672,300.9) (16,924,286.6) (6,748,014.3) 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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