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                                 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                 սեպտեմբերի 1-ի N   1382   - 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 120,494.3 161,860.0 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   
    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 120,494.3 161,860.0 
    այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների   

  1 Միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում 92.9 1,013.7 
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    /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) միջպետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ19+500 հատվածի հիմնանորոգում 

- 828.0 

    
Մ-15, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի 
շրջանց) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+200 
հատվածի հիմնանորոգում  

46.6 93.2 

    
Մ-15, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի 
շրջանց) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+900-կմ29+400 
հատվածի հիմնանորոգում  

46.3 92.5 

  2 Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում 99,530.6 137,695.5 

    
Հ-1, Վ. Պտղնու տրանսպորտային հանգույց - Ջրաբեր-Հրազդան -Հրազդանի 
քրեակատարողական հիմնարկ հանրապետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ37+700 հատվածի հիմնանորոգում 

26.6 53.2 

    
Հ-4, Երևան - Եղվարդ - Արագյուղ - Հարթավան - /Մ-3/ հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ15+600 հատվածի 
հիմնանորոգում 

952.1 952.1 

    Հ38,/Հ-30/ (Թթուջուր) – /Հ-36/ (Նավուր) հանրապետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ15+100 - կմ40+100 հատվածի հիմնանորոգում - 7,740.0 

    

Հ-43, /Մ-2/ - Գնդեվազ - Ջերմուկ – Արցախի Հանրապետության սահման 
հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-ում 
ջրահեռացման ապահովման, կմ0+900-ում փլուզված հատվածի և կմ18+250 – 
կմ18+360 նստվածքային հատվածի վերականգնում 

5,001.0 25,004.8 

    Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) հանրապետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ55+000-կմ68+000 հատվածի հիմնանորոգում 

93,550.9 103,945.4 

  3 Մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում 20,870.8 23,150.8 

    Տ-1-50, /Մ-3/ - Լեռնապար ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+800 հատվածի 
հիմնանորոգում - 2,280.0 
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Տ-2-62, /Հ-8/ (Այգավան) - /Հ-11/ (Եղեգնավան) ավտոճանապարհի կմ0+100 - 
կմ3+000 հատվածի հիմնանորոգում և կմ0+100-ից դեպի Այգավան ուղեանցի /Մ-
2  միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի վրայի ուղեանց/ և 
մոտեցումների նորոգում 

19,566.7 19,566.7 

    Տ-5-46, /Մ-6/(Ալավերդի) - Սանահին թաղամաս - Ակներ ավտոճանապարհի 9.3 
կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում 698.5 698.5 

    Գյումրի համայնքի օղակային փողոցի կմ0+000 - կմ2+500 (Մ-7-ի հետ հատման 
կետ) հատվածի հիմնանորոգում 605.6 605.6 

1049 21002 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում (120,494.3) (161,860.0) 
    այդ թվում` ըստ կատարողների   
    ՀՀ կառավարություն (249,159.0) (580,159.0) 
    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 128,664.7 418,299.0 
    այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների   

    Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ14+796 հատվածում 
գտնվող կամրջի վերանորոգում 5,468.5 5,468.5 

    Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ104+300 հատվածում 
գտնվող կամուրջի վերանորոգում - 88,634.4 

    Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ103+900 հատվածում 
գտնվող կամուրջի վերանորոգում 117,000.0 117,532.8 

    Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ կմ 123+500 (Գետափ բնակավայրի դպրոցի 
մոտ) վերգետնյա հետիոտնային անցման կառուցում 5,584.7 55,846.9 

    

Հ-7, /Հ-5/ - Կարենիս - Չարենցավան - Ֆանտան հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի Չարենցավան - Ֆանտան հատվածի (Երևան 

-Սևան երկաթգծի և Հրազդանի ջրանցքի վրայով անցնող) կամրջի 
հիմնանորոգում 

- 40,945.0 
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    Հ-22, /Մ-6/-Դսեղ-/Հ-70/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 
առաջին կիլոմետրում գտնվող կամրջի հիմնանորոգում - 90,688.8 

    Տ-2-13 Արգավանդ – Հայանիստ – Հովտաշատ - Արմավիրի մարզի սահման 
մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000 կամրջի հիմնանորոգում 611.5 17,782.6 

    Սևանի տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգում - 1,400.0 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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