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      (հազ. դրամ) 

 Գործառական 
դասիչը 

 Ծրագրային 
դասիչը 

 Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի 
և դասերի, բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 
ծրագրերի, միջոցառումների և միջոցառումները կատարող պետական 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազե-
ցումները` փակագծերում) 
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 ինն ամիս  տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - - 
           այդ թվում`   

          ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(1,370,551.7) 3,544,061.8 

           այդ թվում`   
 04          ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,029,138.8) 4,035,722.6 

           այդ թվում`   
   05        Տրանսպորտ (84,075.8) 5,339,915.8 
           այդ թվում`   
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     01      Ճանապարհային տրանսպորտ (84,075.8) 5,339,915.8 
           այդ թվում`   

          ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (84,075.8) 5,339,915.8 

           այդ թվում`   
       1049    Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 5,445,225.8 
           այդ թվում`   

        21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում - 5,445,225.8 

          այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ կառավարություն (40,563.5) (106,582.4) 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածների   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (40,563.5) (106,582.4) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (40,563.5) (106,582.4) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (40,563.5) (106,582.4) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (40,563.5) (106,582.4) 

           - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (40,563.5) (106,582.4) 

           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 40,563.5 5,551,808.2 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածների   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ 40,563.5 5,551,808.2 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 40,563.5 5,551,808.2 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 40,563.5 5,551,808.2 
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           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 40,563.5 5,551,808.2 
           - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  40,563.5 5,551,808.2 
      1157   Քաղաքային զարգացում (84,075.8) (105,310.0) 
           այդ թվում`   

         12016 
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական 
համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր 

(40,075.8) (51,075.8) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   

          
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն (40,075.8) (51,075.8) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (40,075.8) (51,075.8) 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (40,075.8) (51,075.8) 
          ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (40,075.8) (51,075.8) 
           Այլ ծախսեր (40,075.8) (51,075.8) 

         12018 
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային 
ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ) 

(44,000.0) (54,234.2) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   

          
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն (44,000.0) (54,234.2) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (44,000.0) (54,234.2) 
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           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (44,000.0) (54,234.2) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (44,000.0) (54,234.2) 
           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (44,000.0) (54,234.2) 

           - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (44,000.0) (54,234.2) 

   02        Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և 
որսորդություն (945,063.0) (1,214,383.3) 

           այդ թվում`   
     04      Ոռոգում (945,063.0) (1,214,383.3) 
           այդ թվում`   

          ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (945,063.0) (1,214,383.3) 

           այդ թվում`   
       1004    Ոռոգման համակարգի առողջացում (945,063.0) (1,214,383.3) 
           այդ թվում`   

         
11009 

 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(5,576.9) (5,576.9) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (5,576.9) (5,576.9) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (5,576.9) (5,576.9) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (5,576.9) (5,576.9) 
           ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (5,576.9) (5,576.9) 
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           Այլ ծախսեր (5,576.9) (5,576.9) 
        11012 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 

իրականացվող՝ Վեդու ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր (1,139.5) (1,139.5) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (1,139.5) (1,139.5) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (1,139.5) (1,139.5) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,139.5) (1,139.5) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (1,139.5) (1,139.5) 
           Այլ ծախսեր (1,139.5) (1,139.5) 
         

31004 
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի 
շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում 

(614,554.1) (883,874.4) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (614,554.1) (883,874.4) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (614,554.1) (883,874.4) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (614,554.1) (883,874.4) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (614,554.1) (883,874.4) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (614,554.1) (883,874.4) 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (614,554.1) (883,874.4) 
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12002 

 Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 
ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար   ենթակառուցվածքների 
և բնակելի տների կառուցում 

(323,792.5) (323,792.5) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (323,792.5) (323,792.5) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (323,792.5) (323,792.5) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (323,792.5) (323,792.5) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (323,792.5) (323,792.5) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (176,185.3) (176,185.3) 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (176,185.3) (176,185.3) 
           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (64,221.7) (64,221.7) 
           - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (64,221.7) (64,221.7) 
           ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (83,385.5) (83,385.5) 
           ՀՈՂ (83,385.5) (83,385.5) 
   09        Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) - (89,809.9) 
           այդ թվում`   
     01      Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) - (89,809.9) 
           այդ թվում`   
           ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն - (89,809.9) 
           այդ թվում`   
       1190    Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր - (89,809.9) 
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           այդ թվում`   
         12001  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տեղական 

տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման  ծրագրի 
շրջանակներում ՀՀ տարբեր մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված 
ենթակառուցվածքների բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ 

- (89,809.9) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն - (89,809.9) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ - (89,809.9) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - (89,809.9) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - (89,809.9) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (89,809.9) 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - (89,809.9) 
 05          ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (68,694.5) (143,497.9) 
           այդ թվում`   
   01        Աղբահանում (68,694.5) (143,497.9) 
           այդ թվում`   
     01      Աղբահանում (68,694.5) (143,497.9) 
           այդ թվում`   
          ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
(68,694.5) (143,497.9) 

           այդ թվում`   
       1040    Կոշտ թափոնների կառավարում (68,694.5) (143,497.9) 
           այդ թվում`   
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12002 

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

(7,632.4) (22,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն (7,632.4) (22,000.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (7,632.4) (22,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (7,632.4) (22,000.0) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (7,632.4) (22,000.0) 
           Այլ ծախսեր (7,632.4) (22,000.0) 
         

32004 
  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների 
կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր 

(61,062.1) (121,497.9) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն (61,062.1) (121,497.9) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (61,062.1) (121,497.9) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (61,062.1) (121,497.9) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (61,062.1) (121,497.9) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (61,062.1) (121,497.9) 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (61,062.1) (121,497.9) 
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 06          ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (272,718.4) (348,162.9) 

           այդ թվում`   
   03        Ջրամատակարարում (272,718.4) (348,162.9) 
           այդ թվում`   
     01      Ջրամատակարարում (272,718.4) (348,162.9) 
           այդ թվում`   
          ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (272,718.4) (348,162.9) 

           այդ թվում`   
       1072    Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում (272,718.4) (348,162.9) 
           այդ թվում`   
         

11004 
 Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի 
աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման 
բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր 

(1,145.8) (1,145.8) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (1,145.8) (1,145.8) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (1,145.8) (1,145.8) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,145.8) (1,145.8) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (1,145.8) (1,145.8) 
           Այլ ծախսեր (1,145.8) (1,145.8) 
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         12001  Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության 
ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման 
և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ 
փուլ 

(197,188.1) (197,188.1) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (197,188.1) (197,188.1) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (197,188.1) (197,188.1) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (197,188.1) (197,188.1) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (197,188.1) (197,188.1) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (185,674.4) (185,674.4) 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (185,674.4) (185,674.4) 
           ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (11,513.7) (11,513.7) 
           - Նախագծահետազոտական ծախսեր (11,513.7) (11,513.7) 
         

31004 
 Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի 
աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման 
բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում 

(31,361.0) (106,805.5) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (31,361.0) (106,805.5) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   
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           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (31,361.0) (106,805.5) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (31,361.0) (106,805.5) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (31,361.0) (106,805.5) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (31,361.0) (106,805.5) 
           - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (31,361.0) (106,805.5) 
         

31005 
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ 

(43,023.5) (43,023.5) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (43,023.5) (43,023.5) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (43,023.5) (43,023.5) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (43,023.5) (43,023.5) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (43,023.5) (43,023.5) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (43,023.5) (43,023.5) 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (43,023.5) (43,023.5) 

           ՀՀ կառավարություն 1,370,551.7 (3,544,061.8) 
           այդ թվում`   
 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 1,370,551.7 (3,544,061.8) 
           այդ թվում`   
   01        ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 1,370,551.7 (3,544,061.8) 
           այդ թվում`   
     01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 1,370,551.7 (3,544,061.8) 
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           այդ թվում`   
           ՀՀ կառավարություն 1,370,551.7 (3,544,061.8) 

           այդ թվում`   
       1139    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 1,370,551.7 (3,544,061.8) 
           այդ թվում`   

         11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 1,370,551.7 (3,544,061.8) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ կառավարություն 1,370,551.7 (3,544,061.8) 

      
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ 1,370,551.7 (3,544,061.8) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,370,551.7 (3,544,061.8) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 1,370,551.7 (3,544,061.8) 
           Պահուստային միջոցներ 1,370,551.7 (3,544,061.8) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                   ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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