
 
 
 

     

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2017 Թ. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականին իրականացված ներդրումային ծրագրերի 

վերաբերյալ հաշվետվություն՝ ըստ ոլորտների և ֆինանսական աղբյուրների: Այն ներառում է պետական, վարկային և 

դրամաշնորհային միջոցներով, ինչպես նաև մասնավոր, պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությամբ 

իրականացված՝ ընդհանուր՝ 856,5 մլն դոլար ծավալով ներդրումային ծրագրեր, որոնք  իրականացվել են 

գերատեսչությունների համակարգման ոլորտներում (գերատեսչությունների կողմից ներկայացված ներդրումների 

ծավալը ըստ ենթաոլորտների՝ Հավելվածում):  

Առանձին հատվածով ներկայացվում են  նաև մարզերում իրականացված ծրագրերը, ընդհանուր՝ 170,9 մլն դոլար 

ծավալով, որոնք ներառված չեն վերոնշյալ 856,5 մլն դոլարի ծրագրերում: 

 

ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 

 

Գերատեսչություն 
Կատարողականը  01.01.2018թ-ի 

դրությամբ (ԱՄՆ դոլար) 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

3,192,971 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 31,356,588 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2,628,219 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  5,118,637 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն      72,824,649 



 
 
 

     

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական 

պաշարների նախարարություն 

293,597,293 

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն 1,949,535 

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե 5,705,483 

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե 99,087,795 

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր 

վարչության  

1,340,936 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 18,061,925 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 2,782,591 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարություն 

6,742,645 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարություն  

58,019,457 

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 

նախարարություն1  

78,927,542 

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և ՏՏ նախարարություն  175,209,904 

Ընդամենը 856,546,170 

 

                                                             
1 ՀՀ կառավարության կողմից մի շարք ընկերությունների տարբեր արտոնություններ են տրամադրվել և տարվա ընթացքում ՀՀ տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների նախարարությունն այդ ընկերությունների կողմից ներդրումային ծրագրով ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ մոնիթորինգ է 

իրականացրել: Ըստ մոնիթորինգի արդյունքների՝  2017թ. կատարվել է շուրջ 506 մլն. ԱՄՆ դոլարի ներդրում, որն արդեն իսկ ներառված է  856 մլն. դոլարի 

ներդրումների մեջ:  
 



 
 
 

     

 

 

 

 

ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝  ԸՍՏ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 

 

 



 
 
 

     

 

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից մարզպետարանների աջակցությամբ 

մարզերում իրականացված շուրջ 170 մլն ԱՄՆ դոլարի ծրագրերը  բաժանվում են 2 հիմնական մասի՝ 

 

• Բիզնես ներդրումներ՝ արտադրական հզորությունների զարգացում կամ վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում, նոր արտադրական և հասարակական նշանակության շենքերի կառուցում, ջերմոցների և 

ինտենսիվ այգիների հիմնում 

• Բնակարանաշինություն  

• Ենթակառուցվածքներ 

• Դպրոցներ և մանկապարտեզներ  

• Այլ ծրագրեր 

 

Ընդհանուր առմամբ մարզերում  իրականացվել է 614 ծրագիր: Ստորև ներկայացվում են մարզային ծրագրերը՝ ըստ 

ներդրումների ծավալի և տեսակի. 

 

Ծրագրի տեսակ Ներդրումների ծավալը (ԱՄՆ դոլար) 

Բիզնես ներդրումներ 154,816,411 

 

Բնակարանաշինություն 9,154,681 

 

Ենթակառուցվածքներ 2,417,637 

Դպրոցներ և մանկապարտեզներ 1,199,584 

Այլ  3,358,306 

Ընդամենը 170,946,619 

 



 
 
 

     

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ  

 

 

ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ՝ ԸՍՏ ԵՆԹԱՈԼՈՐՏՆԵՐԻ  

(ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) 

 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Մանկատների և խնամքի կենտրոնների վերանորոգում 

և և հիմնանորոգում 

362,7 հազ. 

 

Սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների ծրագրեր 

 

 

2 մլն 831 հազ. 

 

Առողջապահության նախարարություն 

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Բժշկական կենտրոնների վերանորոգում,  

սարքավորումների ձեռքբերում և նոր ծառայությունների 

հիմնում 

24 մլն 380,6 հազ. 

Նոր կառուցվող մարզային լաբորատորիաների 

ապահովում սարքավորումներով  

6 մլն 975,9 հազ. 

 

 

 



 
 
 

     

 

 

Արդարադատության  նախարարություն 

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Էլեկտրոնային մոնիթորինգի սարքավորումների 

փորձարկում ՔԿՀ պիլոտային ստորաբաժանումներում 

40,3 հազ. 

Քրեակատարողական հիմնարկներում 

էներգախնայողության միջոցառումներ իրականացում 

2մլն 459,6 հազ. 

Օրենսդրության կատարելագործման և իրավական 

հետազոտությունների կենտրոնի ստեղծում 

89,4 հազ. 

«Աջակցություն Հայաստանի Կառավարությանը 

հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 

գործում՝ ընդլայնելու օրենսդրական և կարգավորող 

դաշտը ազդարարների արդյունավետ պաշտպանության 

համակարգին աջակցելու նպատակով» 

դրամաշնորհային ծրագիր 

38,7 հազ. 

 

Բնապահպանության նախարարություն 

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Պահպանվող տարածքների աջակցման,  ԲՀՊՏ-ների 

կարողությունների զարգացման ծրագրեր, «Ջերմուկ» 

ազգային պարկի  ստեղծման ծրագիր 

1մլն 608,6 հազ.  

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն 

ուղղված ծրագիր 
952,3 հազ. 

Քաղաքային կանաչ լուսավորության ծրագիր 536,2 հազ. 



 
 
 

     

 

Ժամկետանց պեստիցիդների պաշարների ոչնչացումը և 

քիմիկատների կայուն կառավարման շրջանակներում 

կայուն օրգանական աղտոտիչներով (POPs) աղտոտված 

տարածքների խնդիրների կարգավորման ծրագիր  

638,1 հազ. 

Այլ ծրագրեր 1,4 մլն  

 

 

 

Գյուղատնտեսության նախարարություն  

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Այգիների և ջերմոցային տնտեսությունների ստեղծում 43 մլն 

Անասնաբուծություն 1 մլն 157 հազ. 

Թռչնաբուծություն 1մլն 200 հազ. 

Գինեգործություն և գյուղատնտեսական արտադրանքի 

վերամշակում 

1 մլն 102 հազ. 

Լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի 

շրջանակներում իրականացված ներդրումներ   

2 մլն 147 հազ. 

Սարքավորումների ձեռքբերում, արտադրական 

հզորությունների ավելացում  

 20 մլն 488 հազ.  

Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի 

տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի 

շրջանակներում իրականացված ներդրումներ      

2 մլն 623 հազ. 

Սառնարանային տնտեսության հզորության ավելացում  100 հազ. 

Այլ ծրագրեր 1մլն 7,6 հազ. 

 



 
 
 

     

 

Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում իրականացվող 

ծրագրեր 

12 մլն 241,1 հազ. 

Հանքարդյունաբերություն 251 մլն 157 հազ. 

Ատոմային էներգիայի ոլորտում իրականացված ծրագիր 30 մլն 119,1 հազ. 

 

 

Կրթության նախարարություն 

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցում 6մլն 570 հազ.  

Կրթության բարելավման վարկային ծրագիր 5 մլն 170,3 հազ. 

Ուսանողական հանրակացարանի կառուցում 1 մլն 502,1 հազ. 

Կրթական ՍՄԱՐԹ նախաձեռնության և ԱՅԲ կրթական 

հիմնադրամի ծրագրերի իրականացում 

2 մլն 660,6 հազ. 

Այլ ծրագրեր 2 մլն 158,8 հազ. 

 

 

Մշակույթի նախարարության  

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Պատմամշակութային հուշարձանների 

վերականգնման ծրագրեր 

1մլն 427, 3 հազ.   

«Մշակութային կանգառ» ծրագիր 125  հազ. 

Այլ ծրագրեր 1մլն 230,2 հազ.  

 



 
 
 

     

 

 

Սպորտի նախարարություն  

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Մարզադահլիճների և մարզաառողջարանային 

համալիրների կառուցում 

6 մլն 742,6 հազ. 

 

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն 

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Համայնքներում մեքենաների և սարքավորումների  ձեռք 

բերում և կապիտալ վերանորոգում 

5 մլն 214 հազ. 

Համայնքներում շենքերի և շինությունների կառուցում և 

կապիտալ վերանորոգում 

19 մլն 047 հազ. 

ՀՀ մարզերում հրատապ ծրագրերի համար 

տրամադրվող ֆինանսական աջակցություն 

10 մլն 308 հազ. 

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 

ծրագիր 

4մլն 537 հազ. 

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների 

ծրագիր 

3 մլն 850 հազ. 

Տարածքային զարգացման փորձարարական ծրագրեր 2 մլն 523 հազ. 

Գյուղական զբոսաշրջության ինտեգրված զարգացում 560 հազ. 

Մասնավոր հիմնադրամների և կազմակերպությունների 

կողմից մարզերում իրականացված ծրագրեր 

5 մլն 300 հազ. 

Այլ ծրագրեր 6 մլն 676 հազ. 

 

 



 
 
 

     

 

 

Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն  

Ենթաոլորտներ (արտոնություններ ստացած և դրա 

արդյունքում հետագա մոնիթորինգի ենթարկված 

ծրագրեր) 

Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Տեքստիլ  5մլն 3 հազ. 

Ոսկերչություն և ակնագործություն  5 մլն 400 հազ. 

Ծխախոտի արտադրություն  400 հազ. 

Կոնյակագործություն 900 հազ. 

Գազի բալոնների արտադրություն  1 մլն 40 հազ. 

Դեղագործություն  6 մլն  600 հազ. 

ՀԷԿ 42 մլն 152, 9 հազ. 

Գիշերային տեսանլեիության սարքերի արտադրություն  150 հազ. 

Մարզաառողջարանային համալիրի հիմնում  2 մլն 100 հազ.  

Այլ ծրագրեր  15 մլն181, 6 հազ. 

 

 

Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Ճանապարհաշինություն, տրանսպորտային 

ենթակառուցվածքների վերանորոգում 

105 մլն 149,3 հազ.  

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտում ցանցերի 

վերազինում և արդիականացում 

69 մլն 818,8 հազ. 

Հեռահաղորդակցություն  241,8 հազ. 

 



 
 
 

     

 

 

ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե  

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Հյուրանոցների և բազմաֆունկցիոնալ համալիրների 

շինարարություն 
55 մլն 100 հազ. 

Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում 29 մլն 850 հազ. 

Թաղամասերի կառուցապատում 7մլն 500 հազ. 

Դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մարզադպրոցներ, 

քոլեջներ 
3 մլն 842, 5 հազ 

Մշակութային կենտրոնների կառուցում 2 մլն 495,3 հազ. 

Այլ ծրագրեր 300 հազ. 

 

 

 

Պետական եկամուտների կոմիտե  

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Բագրատաշեն, Բավրա և Գոգավան անցման կետերի 

արդիականացման ծրագիր 

5 մլն 705,4 հազ. 

 

 



 
 
 

     

 

 

ՀՀ ԿԱ Պետական գույքի կառավարման վարչություն  

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Գույքի օտարման ծրագրեր 1 մլն 949,5 հազ. 

 

Քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտ  

Ենթաոլորտներ/ծրագրեր Կատարված ներդրումների ծավալ (ԱՄՆ դոլար) 

Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում 

իրականցված ծրագիր 

1մլն 340,9 հազ. 

 


