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ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 4
Աղյուսակ N 1

հազար դրամներով

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց 
տարրերի անվանումները

Գումարը

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 151,600,000.0                    
այդ թվում՝

Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը 54,077,862.9                     

այդ թվում՝

1. Փոխառու զուտ միջոցներ 69,148,356.0                     

այդ թվում՝

1.1. Արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ 
մասնակցության) թողարկումից և տեղաբաշխումից զուտ մուտքեր

69,148,356.0                     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 69,148,356.0                      

որից`

գանձապետական պարտատոմսեր 70,000,000.0                     

մուրհակների մարում (851,644.0)                          

2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ (15,070,493.1)                     

այդ թվում՝

2.3. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի 
տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ

9,346,792.3                       

2.4. Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում (61,489,347.4)                    

արտաքին աղբյուրներից ստացվող վարկային նպատակային միջոցների հաշվին 
իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում բյուջետային վարկերի տրամադրում այդ 
ծրագրերում ներգրաված տնտեսվարող սուբյեկտներին (վարկերի գումարների վերծանումն 
ըստ ծրագրերի և դրանք իրականացնող պետական կառավարման մարմինների բերված է 
սույն օրենքի N 4 հավելվածի N 4.1.1 աղյուսակում)

(61,489,347.4)                      

2.5. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքեր 37,072,062.0                     

որից`
«Հայկական ատոմակայան»  ՓԲԸ                              62,753.6 

«Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ                           1,516,216.8 

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ                            392,603.5 

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ                            830,739.4 

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ                            347,052.2 

«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ  բանկ» ՓԲԸ                               73,143.1 

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ                             751,216.7 

«Ավանդների փոխհատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ» ՓԲԸ                              64,223.4 

«Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ» հիմնադրամ                          4,337,611.3 

«Վայք Գրուպ» ՓԲԸ                               6,000.0 

«Երքաղլույս»  ՓԲԸ                                2,780.1 

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) 
ֆինանսավորման աղբյուրներն` ըստ առանձին տարրերի
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Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց 
տարրերի անվանումները

Գումարը

«Դարդան»  ՍՊԸ                             155,571.9 

Վանաձորի բաղնիքային տնտեսություն                                4,865.5 

ՀՀ կենտրոնական բանկից                         4,952,380.8 

«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն»  ՓԲԸ                         3,727,049.7 

Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության, քաղաքային ջեռուցման 
փորձնական ծրագրեր

                             81,967.4 

Գյուղական ֆինանսավորման կառույց                             232,971.3 

Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամ                              70,915.3 

Այլ                       19,462,000.0 

Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը 97,522,137.1                       
 այդ թվում
1. Փոխառու զուտ միջոցներ 155,387,327.9                    
այդ թվում՝

1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում 240,553,039.9                   

1.2. Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում (85,165,712.0)                     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (85,165,712.0)                      

2.Ֆինանսական զուտ ակտիվներ (57,865,190.8)                    

այդ թվում՝

2.1.Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում (57,847,015.6)                    

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (57,847,015.6)                      

որից`

Միջպետական վարկ Արցախի Հանրապետությանը (57,847,015.6)                      

2.2. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքեր 735,237.3                          

որից`

Վրաստանից 735,237.3                           

2.3 Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում (753,412.5)                          

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (753,412.5)                           

որից`

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում մասնակցության գծով 
ստանձնած պարտավորությունների կատարում 

(753,412.5)                           
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 4
Աղյուսակ N 1.1

հազար դրամ

Ծրագիր Միջոցառում

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
այդ թվում 

                     206,107,131.5 

 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 

Ծրագրի անվանումը՝ 
Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն

Ծրագրի նպատակը՝
Բարելավել գյուղական ազգաբնակչության տնտեսական ու սոցիալական 
կարգավիճակը, ստեղծել զբաղվածության ապահովման կայուն մեխանիզմներ, 
զարգացնել արտադրական համակարգերը և կապը ապրանքային 
մշակաբույսերի արտադրության արժեշղթայի օղակների միջև

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝
Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվության բարելավում

Միջոցառման անվանումը՝ 
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի  աջակցությամբ 
իրականացվող  «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման 
աջակցություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում վարկերի տրամադրում

Միջոցառման նկարագրությունը՝
Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրում

Միջոցառման տեսակը՝ 

Վարկերի տրամադրում

 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների 
նախարարություն 

Ծրագրի անվանումը՝ 
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝
Նպաստել էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և 
էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝
Հուսալի և անվտանգ էլեկտրամատակարարման ապահովում

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

                      60,288,772.4 

Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ

                          

                        1,200,575.0 

Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ

42001                         1,200,575.0 

ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների 
գծով ելքերն ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների` ըստ բյուջետային գլխավոր 

կարգադրիչների

Ծրագրային դասիչ Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների 
անվանումները

1167

Գումարը

1134
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Ծրագիր Միջոցառում

Ծրագրային դասիչ Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների 
անվանումները

Գումարը

Միջոցառման նկարագրությունը՝
Շուրջ 50 կմ երկարությամբ  «Լալվար» և  «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի 
վերակառուցում

Միջոցառման տեսակը՝ 

Վարկերի տրամադրում

Միջոցառման անվանումը՝ 
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի 
շրջանակներում  ենթավարկի տրամադրում   «Երևան ՋԷԿ»   և «Հայկական 
ԱԷԿ»  ՓԲԸ-ներին 

Միջոցառման նկարագրությունը՝
Էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացում

Միջոցառման տեսակը՝ 

Վարկերի տրամադրում

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

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

Միջոցառման նկարագրությունը՝
Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի 
երկարացում

Միջոցառման տեսակը՝ 

Վարկերի տրամադրում

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 

42003                         3,942,223.8 

42004

42002

42001                          1,664,001.9 

                          390,684.9 

 Միջոցառման անվանումը՝ 
 ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի 
շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում 
ենթավարկի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 

1210                      57,847,015.60 

                      

                       54,291,861.8 

Ծրագրի անվանումը՝
Միջպետական վարկերի տրամադրում

Ծրագրի նպատակը՝
Արտաքին տնտեսական աջակցության տրամադրում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝
Արտաքին տնտեսական աջակցության շրջանակներում բյուջետային վարկերի 
տրամադրման ապահովում

Միջոցառման անվանումը՝
Բյուջետային վարկի տրամադրում Արցախի հանրապետությանը

Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ
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Ծրագիր Միջոցառում

Ծրագրային դասիչ Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների 
անվանումները

Գումարը

42001                      57,847,015.60 

43001

Միջոցառման անվանումը՝
Արտաքին աղբյուրներից ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

                     85,165,712.00 
Միջոցառման նկարագրությունը՝
Օտարերկրյա պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից և այլ 
արտաքին աղբյուրներից ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

Միջոցառման տեսակը՝
Վարկերի մարում

Միջոցառման տեսակը՝ 
Վարկերի տրամադրում

Ծրագրի անվանումը՝
Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝
Պետական ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ապահովում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝
Պետական ֆինանսական պարտավորությունների պատշաճ կատարում

                    86,770,768.50 1211

Ֆինանսական ակտիվների կառավարման միջոցառումներ

Միջոցառման նկարագրությունը՝
Արցախի հանրապետության կառավարությանն աջակցության նպատակով 
վարկի տրամադրում 

44001

Միջոցառման անվանումը՝
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում 
մասնակցության գծով ստանձնած պարտավորությունների կատարում

                          753,412.50 

Միջոցառման նկարագրությունը՝
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում 
բաժնեմասերի ձեռքբերման գծով ՀՀ ստանձնված պարտավորությունների 
կատարում (2019թ. Ասիական Զարգացման Բանկ, Արևելյան Եվրոպայի 
էներգախնայողություն և շրջակա միջավայրի գործընկերություն հիմնադրամ)

Միջոցառման տեսակը՝
Բաժնեմասերի ձեռք բերում

45001

Միջոցառման անվանումը՝
Մուրհակների մարում

                         851,644.00 
Միջոցառման նկարագրությունը՝
Շրջանառության մեջ գտնվող պետական հասարակ և փոխանցելի մուրհակների 
մարում 

Միջոցառման տեսակը՝
Փոխառությունների մարում և այլ ելքեր (ներքին)
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#REF!

 Ծրագիր  Միջոցառում 
  Վարկային 
միջոցներ  

  Հ

սավորում  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
այդ թվում 

        61,489,347.4        57,614,264.1     3,875,083.3 

 ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ           1,200,575.0         1,200,575.0                       -  

1134
 Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն           1,200,575.0         1,200,575.0                       -  

  այդ թվում`  

42001
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի  աջակցությամբ 
իրականացվող  «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» 
վարկային ծրագրի շրջանակներում վարկերի տրամադրում

           1,200,575.0          1,200,575.0                       -  

 ՀՀ  ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

       60,288,772.4       56,413,689.1     3,875,083.3 

1167  Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր        60,288,772.4       56,413,689.1     3,875,083.3 

  այդ թվում`  

42001
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի 
տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին 

           1,664,001.9           1,340,712.8          323,289.1 

42002
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում  ենթավարկի 
տրամադրում   «Երևան ՋԷԿ»   և «Հայկական ԱԷԿ»  ՓԲԸ-ներին 

             390,684.9            390,684.9                       -  

42003
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի 
շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»  ՓԲԸ-ին 

           3,942,223.8          3,661,564.3         280,659.5 

42004
 ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման 
նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում 
«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին

          54,291,861.8         51,020,727.1         3,271,134.7 

Հավելված N 4

Աղյուսակ N 1.1.1

 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 հազար դրամ 

 Ծրագրային դասիչ 

 Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները   Ընդամենը  

  այդ թվում  
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