
    Հավելված N 8 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 29-ի N 1518-Ն որոշման 
 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱUԻՆ» OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի 

 N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

    (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը 
 Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 

միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը  ինն ամիս տարի 
    ԸՆԴԱՄԵՆԸ (16,975,538.9) (18,750,807.7) 
    այդ թվում՝     
   ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  (16,975,538.9) (18,750,807.7) 
 1004    Ծրագրի անվանումը (6,920,882.4) (6,955,544.8) 
     Ոռոգման համակարգի առողջացում     
     Ծրագրի նպատակը     
     Ոռոգման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովում     
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Ոռոգման ջրի մատակարարման արդյունավետության և հասանելիության 

բարելավում, կորուստների կրճատում     

     Ծրագրի միջոցառումներ     
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   11009  Միջոցառման անվանումը           (16,951.6)           (16,951.6) 
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման 
դրամաշնորհային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման 
դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
  11011  Միջոցառման անվանումը         (103,987.5)         (138,649.9) 
      Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող 

ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման 
կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի 
խորհրդատվություն և կառավարում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Զարգացման ֆրանսիական  գործակալության աջակցությամբ իրականացվող 

ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման 
կարողությունն»րի բար»լավման ծրագրի համակարգում և ղ»կավարում 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
  11012  Միջոցառման անվանումը             (7,943.3)             (7,943.3) 
     Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 

իրականացվող՛ Վեդու ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր  
    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
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     Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 
իրականացվող՛ Վեդու ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային ծրագրի 
համակարգում և ղեկավարում  

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում      
  31004  Միջոցառման անվանումը     (6,792,000.0)     (6,792,000.0) 
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի 
շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր     

     Միջոցառման տեսակը     
     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 

հետ գործառնություններ     

1040    Ծրագրի անվանումը (1,046,518.5) (1,090,042.1) 
     Կոշտ թափոնների կառավարում     
     Ծրագրի նպատակը     
  

  
 Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում սոցիալական և 
բնապահպանական խնդիրների լուծում     

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում     

 Ծրագրի միջոցառումներ 
   12001  Միջոցառման անվանումը (64,147.2) (107,670.8) 
  

   Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրակա-
նացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
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 Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի 
ստեղծում     

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
  12002  Միջոցառման անվանումը (99,336.1) (99,336.1) 
  

  

 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների 
կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     

  
  

 Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի 
ստեղծում     

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
  32004  Միջոցառման անվանումը (550,220.2) (550,220.2) 
  

  
  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների 
կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
  

  
 Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի 
ստեղծում     

     Միջոցառման տեսակը     
  

  
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ     

   32006  Միջոցառման անվանումը (266,256.4) (266,256.4) 
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 Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային գործիքի աջակցությամբ 
իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային 
ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը`     
  

  
 Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի 
ստեղծում     

     Միջոցառման տեսակը     
  

  
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ     

   32007  Միջոցառման անվանումը (66,558.6) (66,558.6) 
  

  
 Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերու-
թյան ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների 
կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
  

  
 Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի 
ստեղծում     

     Միջոցառման տեսակը     
  

  
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ     

1049    Ծրագրի անվանումը (2,300,159.5) (2,395,159.5) 
    Ճանապարհային ցանցի բարելավում     
     Ծրագրի նպատակը     
  

  
 Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում 

    

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
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 Ճանապարհների ծածկի որակի և փոխադրումների արդյունավետության 
բարելավում, ճանապարհների վիճակով պայմանավորված պատահարների 
նվազում 

    

 Ծրագրի միջոցառումներ 
  11005  Միջոցառման անվանումը (47,000.0) (66,000.0) 
     Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի 

համակարգում և կառավարում 
    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Խորհրդատվական ծառայություններ     
     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
  11007  Միջոցառման անվանումը (85,000.0) (135,000.0) 
     Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-

Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-
Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր     
     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
   11011  Միջոցառման անվանումը (70,000.0) (70,000.0) 
     Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ 

միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) 
    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր     
     Միջոցառման տեսակը     
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     Ծառայությունների մատուցում     
   11012  Միջոցառման անվանումը (223,000.0) (223,000.0) 
     Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-

հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում 
    

     Միջոցառման նկարագրությունը`     
     Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր     
     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
   11014  Միջոցառման անվանումը (230,000.0) (230,000.0) 
     Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման   երկրորդ 

լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում 
    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Խորհրդատվական ծառայություններ     
     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
   11015  Միջոցառման անվանումը (20,000.0) (20,000.0) 
     Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-

հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) 
    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-

հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման համար ճանապարհային 
երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով խորհրդատվության 
տրամադրում: Լանջիկ-Գյումրի հատված (Տրանշ 3) 

    

     Միջոցառման տեսակը     
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     Ծառայությունների մատուցում     
   11016  Միջոցառման անվանումը - (70,794.0) 
     Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-

Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում 
    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի 

շրջանակներում հողերի օտարում (Սիսիան-Քաջարան 60կմ) 
    

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
   21004  Միջոցառման անվանումը 357,589.4 1,967,383.4 
     Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 Վանաձոր-

Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի 
ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Ճանապարհաշինական աշխատանքներ     
     Միջոցառման տեսակը     
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ 
    

  21007  Միջոցառման անվանումը (829,248.9) (829,248.9) 
  

  
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3     

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Աշտարակ-Թալին 29+600կմ-71+500կմ հատվածի կառուցում     
     Միջոցառման տեսակը     
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 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 
կապված միջոցառումներ     

   21008  Միջոցառման անվանումը (228,500.0) (228,500.0) 
     Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի 
վերակառուցման վարկային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Նոր կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքներ     
     Միջոցառման տեսակը     
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ 
    

  21009  Միջոցառման անվանումը (580,000.0) (2,110,000.0) 
    Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-

հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 
    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Լանջիկ-Գյումրի 27.47 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում      
     Միջոցառման տեսակը     
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ 
    

   21013  Միջոցառման անվանումը - 60,000.0 
     Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական 

նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների 
բարեկարգման աշխատանքներ 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ     
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     Միջոցառման տեսակը     
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ 
    

  21014  Միջոցառման անվանումը (345,000.0) (440,000.0) 
  

  
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 
Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության 
ճանապարհի անվտանգության բարելավման  դրամաշնորհային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Ճանապարհաշինական աշխատանքներ     
     Միջոցառման տեսակը     
  

   Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 
կապված միջոցառումներ 

    

 1072    Ծրագրի անվանումը (1,777,713.7) (1,777,713.7) 
     Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում     
     Ծրագրի նպատակը     
     Ջրամատակարարման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության 

ապահովում 
    

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`     
     Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավում, 

կորուստների կրճատում 
    

     Ծրագրի միջոցառումներ     
   11004  Միջոցառման անվանումը            (5,824.9)            (5,824.9) 
     Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ 

իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային 
ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի աուդիտի իրականացում     
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     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
  11007  Միջոցառման անվանումը            (12,514.8)            (12,514.8) 
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 

վերականգնման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում 
    

     Միջոցառման տեսակը     

     Ծառայությունների մատուցում     
   12001  Միջոցառման անվանումը         (984,401.3)         (984,401.3) 
     Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության 

ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների 
հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում ինչպես նաև՛ 
Արմավիրի կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
  31002  Միջոցառման անվանումը         (273,875.0)         (273,875.0) 
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     Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամա-
տակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման 
ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     6 քաղաքների և 37 գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) 
վերականգնման աշխատանքներ 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 

հետ գործառնություններ 
    

  31003  Միջոցառման անվանումը          (314,125.0)          (314,125.0) 
     Եվրոպակական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 

ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման 
և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ     
     Միջոցառման տեսակը     
     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 

հետ գործառնություններ 
    

   31004  Միջոցառման անվանումը          (186,972.7)          (186,972.7) 
     Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ 

իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
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     Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ     
     Միջոցառման տեսակը     
     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 

հետ գործառնություններ 
    

1157    Ծրագրի անվանումը (4,930,264.8) (6,532,347.6) 
     Քաղաքային զարգացում     
     Ծրագրի նպատակը     
     Քաղաքային ենթակառուցվածքների զարգացում     
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Քաղաքային ենթակառուցվածքների արդիականացում և բարելավում     
     Ծրագրի միջոցառումներ     
  12003  Միջոցառման անվանումը (264,995.4) (264,995.4) 
     Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական 

գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային 
լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի 

բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն 
    

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
  12004  Միջոցառման անվանումը 25,711.0 46,126.0 
     Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային 
ծրագրի կատարման ապահովում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
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     ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի 
բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
  12012  Միջոցառման անվանումը 7,418.9 9,812.7 
      Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային 

ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի 
համակարգում և կառավարում  

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար 

տրամադրվող աջակցության համակարգում 
    

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
   12014  Միջոցառման անվանումը (690,399.2) (690,399.2) 
     Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ 
դրամաշնորհային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում     
     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
  12016  Միջոցառման անվանումը         (202,226.6)         (255,268.2) 
     Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական 
համագործակցության   դրամաշնորհային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
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    Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստում ու իրականացում, ծրագրում 
ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների 
մրցութային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի 
պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
  12018  Միջոցառման անվանումը`           (271,143.5)           (271,143.5) 
     Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային 
ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ) 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Ճանապարհաշինական աշխատանքներ     
     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
   12021  Միջոցառման անվանումը (2,897,800.0) (2,897,800.0) 
     Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային 

ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ 
ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար 

տրամադրվող աջակցություն      

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
   12028  Միջոցառման անվանումը (636,830.0) (2,208,680.0) 
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     Արևելյան Եվրոպայի էներգախնյողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության 
տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան 
քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի 
ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Երևան քաղաքի տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար 

տրամադրվող աջակցություն և ծառայություններ     

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


		2022-09-29T16:34:20+0400




