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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2014թ. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

2014թ. քաղաքաշինության ոլորտում Լոռու մարզում իրականացվել են շուրջ 

8966.5 մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում՝ 

1.  ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ -2599.3 մլն դրամի 

 ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ - 677,6մլն դրամ 

 ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ – 752.3մլն դրամ 

 ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ - 46,6մլն դրամ 

 ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ - 63,5մլն դրամ 

 ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ - 200,0մլն դրամ 

 ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ – 815,7մլն դրամ 

 ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ - 43,6մլն դրամ 

2.  ՀՍՆՀ-ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ - 214,5 մլն դրամ 

3.  ԱՅԼ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ – 6152.8 մլն դրամ 

Նշված աշխատանքները ըստ ոլորտների բաշխվել է հետրյալ կերպ՝ 

  ԸՍՏ   ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 
Ընդամենը 
մարզում  

ՀՀ 
պետական 

բյուջե  
ԱՅԼ  ՀՍՆՀ 

1 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 700.0 200.0 500.0   
2 ԿՐԹԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ 1386.2 810.9 391.8 183.5 

3 ՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ 
ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ 188.5 188.5     

4 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ 777.6 46.6 700.0 31.0 
5 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 1258.5 1258.5     
6 ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ 4655.8 94.8 4561.0   
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8966.5 2599.3 6152.8 214.5 

 

 ՀՀ կառավարության 10.04.2014 թիվ 532-Ն եւ 07.08.2014թ թիվ 834-Ն, 

որոշումներով Լոռու մարզի հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների 

իրականացման համար մարզպետարանին հատկացվել է  747 000 000.0 ՀՀ դրամ: 
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Նշված միջոցներով  իրականացվել է. 

1. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերանորոգում՝ 17 

դպրոցներում` 209.5մլն դրամի, որից 11 դպրոցներում իրականացվել են 

շենքերի տանիքների վերանորոգում, Ստեփանավանի թիվ 1 և Շենավանի 

դպրոցներում  ջեռուցման համակարգի կառուցում, Թեղուտ համայնքի 

դպրոցում մարզադահլիճի եւ հանդիսությունների դահլիճի վերանորոգում, 

Ալավերդու  թիվ 8 դպրոցի մարզադահլիճի արտաքին ջրահեռացման 

համակարգի կառուցում: Հատկացված գումարով վերանորոգվել են 

Վանաձորի թիվ 9 դպրոցի երկհարկանի շենքի միջանցքները՝ հատակներով, 

փոխվել են մուտքի դռները: Ամբողջությամբ փոխվել են Արևաշողի 

երկհարկանի դպրոցի 1 մասնաշենքի դուռ ու պատուհանները, 

դասասենյակների հատակները, էլ.համակարգը, հիմնանորոգվել են  

դասասենյակները, 4 սանհանգույցները, սալիկապատվել են ներքին 

աստճանները:   

2. ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում՝ 2 բակ, 

36.5մլն դրամի: 

      Վանաձորի Նաիրի 3 շենքի բակում ամբողջությամբ փոխվել են 

եզրաքարերը, դիտահորերը եւ ասֆալտապատվել, իսկ Աղայան 75, 75ա, 81 

շենքերի բակերում ամբողջությամբ փոխվել են եզրաքարերը, դիտահորերը, 

կառուցվել է թաղամասի նոր ջրահեռացման համակարգը եւ ասֆալտապատվել:  

4. Լոռու մարզում հակակարկտային կայանների կառուցում՝ 40.0 մլն. դրամի՝ 10 

հատ. հակակարկտային կայաններ են կառուցվել մարզի հետևյալ համայնքներում՝ 

Օձուն, Այգեհատ, Արեւածագ, Ծաթեր, Կարմիր Աղեգի, Մղարթ, Լեջան, Ամրակից, 

Կողես (2հատ):  

5. Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին՝ 11.6 մլն դրամի՝ 

 «Քաութեր փարթ» կազմակերպության կողմից Դեբեդ համայնքին 

համայնքային կենտրոնի հիմնանորոգման ծրագրի համաֆինանսավորման 

նպատակով աջակցության ցուցաբերում՝ 9,0մլն դրամ: 

 Ալավերդի համայնքի «Թումանյան աշխարհ» տուրիզմի գրասենյակի 

վերանորոգման նպատակով Ալավերդի համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում՝ 2,6 մլն դրամ: 

6. Նախագծահետազոտական ծախսեր -51.7 մլն դրամի:   
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7.  Կարկտահարությունից տուժած բնակիչներին փոխհատուցում-13.5մլն դրամի, 

որից 2.7 մլն դրամը փոխհատուցում դիզ վառելիքի տեսքով: 

 

5-րդ հրատապ ծրագրի օբյեկտների նախագծանախահաշվային 

աշխատանքներն իրականացրել են 9 նախագծային կազմակերպություններ, 

շինարարական աշխատանքները՝ 18 շինարարական կազմակերպություններ, 

շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը՝ 3 

կազմակերպություններ: Օբյեկտների նախապատրաստական եւ շինարարական 

աշխատանքների կատարմանը ներգրավվել են շուրջ 550 աշխատողներ: 5-րդ 

հրատապ ծրագրի շինարարական բոլոր աշխատանքները սկսվել են հուլիսին: 

Կրթական օբյեկտների շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են օգոստոսի 

վերջին, չխանգարելով դպրոցների բնականոն գործունեությանը, իսկ մնացած 

օբյեկտները՝ հոկտեմբերին:  

2014թ. մարզի համայնքներից միջպետական և հանրապետական 

նշանակության ճանապարհների տարածքներում և հատուկ կարգավորման 

գոտիներում  հողհատկացման 18 առաջարկություններ են ստացվել, որոնցից 3-ը 

մերժվել են մարզպետարանի կողմից՝ քաղաքաշինական նորմերին 

չհամապատասխանելու պատճառով: 15 հողհատկացման առաջարկություններ 

սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն՝ 

համապատասխան եզրակացություն ստանալու համար: 15 առաջարկություններից 

4-ին տրվել է դրական եզրակացություն, 6 առաջարկություններ ետ են ուղարկվել 

լրամշակման, իսկ 5-ի վերաբերյալ տրվել է բացասական եզրակացություն: 

Լոռու մարզի համայնքների ղեկավարներից ստացված, իրենց համայնքների 

տարածքներում հողերի գործառնական նշանակության փոփոխության 24 

առաջարկություններ են ներկայացվել մարզպետարան՝ սահմանված կարգով 

համապատասխան եզրակացություն ստանալու համար, որոնցից 16-ին տրվել է 

դրական եզրակացություն, իսկ 8-ը մերժվել,  կամ ետ է ուղարկվել համայնք՝ 

ներկայացված առաջարկությունները քաղաքաշինական նորմերին 

համապատասխան լրամշակման համար: 

Մարզի տարածքում, քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից, ըստ 

անհրաժեշտության կատարված ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված և 

արձանագրված քաղաքաշինական նորմերի խախտման 34 արձանագրություններ 

են ուղարկվել մարզպետարան: Քաղաքաշինության վարչությունում քննարկվել են 
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արձանագրությունները, կառուցապատողներին և համայնքների ղեկավարներին 

առաջարկվել է վերացնել հայտնաբերված թերությունները և խախտումները: 

Քաղաքաշինության վարչություն են մուտքագրվել բնակիչներից ստացված 

քաղաքաշինական բնագավառին առնչվող դիմում բողոքներ, որոնք ուսումնասիրվել 

են տեղում, վիճաբանող կողմերին բացատրվել են իրենց իրավունքներն ու 

պարտականությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ համայնքների 

ղեակավարներին առաջարկվել  է  կարգավորել վիճահարույց հարցերը:  

«Հայնախագիծ» ինստիտուտի կողմից 2003թ. մշակված եւ 2014թ. 

լրամշակված Վանաձորի գլխավոր հատակագիծը միջգերատեսչական 

հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստանալուց հետո նախագծի 

հեղինակային խմբի կողմից ներկայացվել է ավագանու քննարկմանը եւ 

հաստատվել:  

Մարզպետարանի կողմից ուսումնասիրվել է Թումանյան քաղաքի գլխավոր 

հատակագծում փոփոխություններ կատարելու առաջարկությունը՝    

փոփոխություններին տրվել է հավանություն:  

Հաշվի առնելով, որ մարզի հանրակրթական դպրոցներում առաջ են եկել 

ֆինանսական միջոցների խնայողություներ, Լոռու մարզպետի հանձնարարությամբ 

առաջարկվել է նշված գումարները նպատակային օգտագործելու համար 

առաջնահերթության կարգով դպրոցներում իրականացնել նեքոհիշյալ 

շինարարական աշխատանքները՝ 

 շենքերի տանիքների վերանորոգում 

 սանհանգույցների վերանորոգում 

 պատուհանների փոխում՝ ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար 

Խնայված միջոցներով իրականացվող  ծրագրերի նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի կազմման, շինարարական աշխատանքների մրցույթների 

իրականացման և վերահսկողության հարցերում մարզպետի հանձնարարականի 

համաձայն քաղաքաշինության վարչության կողմից աջակցություն է ցուցաբերվել 

դպրոցներին:  

Դպրոցների ֆինանսական միջոցների խնայողության  հաշվին՝ ինչը կազմել է 

շուրջ 43,6մլն դրամ,  Վանաձորի թիվ 4; 19; 25,  Ստեփանավանի թիվ 1, Ալավերդու 
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թիվ 12, Շահումյանի և Ջրաշենի դպրոցներում իրականացվել են վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

2014թ. Լոռու մարզում հաճախակի տեղացած կարկուտի պատճառով զգալի 

վնաս էին կրել շենքերի տանիքները: Մարզպետարանի կողմից 2014թ.դպրոցների 

տանիքների վերանորգման ժամանակ հանված պիտանի ասբոշիֆերները 

հատկացվել են կարկտահարումից տուժած Վանաձորի 6 սոցիալապես անապահով  

ընտանիքների, իսկ 1 ընտանիքի տրվել է դրամական օգնություն: 

2014թ. 5-րդ հրատապ ծրագրի իրականացման ժամանակ շինարարական 

աշխատանքների վերահսկողության կատարման մեջ տեղի են ունեցել լուրջ 

փոփոխություններ: Լոռու մարզպետի հետ քննարկելով նախորդ 4 փուլերի 

ժամանակ ի հայտ եկած թերությունները, որոշվել էր՝  բացի կապալառու, 

տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող 

կազմակերպություններից, քաղաքաշինության վարչության աշխատակիցների 

կողմից եւս կատարել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման, 

շինարարական աշխատանքների իրականացման վերահսկողություն, որպեսզի 

բացառվի նախորդ տարիներին հաճախակի կրկնվող  նախագծային 

թերությունները: Նախագծային կազմակերպությունների հետ 

խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել էր թերությունների առաջացման 

պատճառները և հանձնարարվել էր հատուկ ուշադրություն դարձնել բաց թողնվող 

նախագծերի որակին: 5-րդ հրատապ ծրագրի օբյեկտների վերահսկողությունն 

իրականացվել է վարչության յուրաքանչյուր  աշխատակցին ամրակցված 

օբյեկտների նախապես կազմված ցանկի և գրաֆիկի համաձայն: Նշված 

միջոցառումների իրականացման շնորհիվ արձանագրվել է շինարարական 

աշխատանքների կատարման որակի բարձրացում:  

Ֆինանսական միջոցների  բացակայության պատճառով V հրատապ ծրագրով 

շուրջ 616,0մլն.դրամի նախատեսված 43 ծրագրեր չիրականացավ, որոնց 

նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները կատրված  էին: 

  2015թ.շինարարական ծրագրերի հիմնական ուղղություններն են՝ 

1. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում  

2. Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում  

3.  Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի 

վերանորոգում 
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4.  Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների  շենքերի կառուցում 

և վերանորոգում 

5.  Մշակութային օբյեկտների շենքերի կառուցում և վերանորոգում 

6.  Համայնքների խմելու ջրագծերի կառուցում 

7.  Համայնքային կենտրոնների կառուցում և վերանորոգում 

8.  Համայնքների փողոցների լուսավորություն համակարգերի կառուցում 

9.  Համայնքների ճանապարհների հիմնանորոգում 

10.  Առողջապահական օբյեկտների կառուցում և վերանորոգում  

 

 2014թ. համայնքների ղեկավարների քաղաքաշինության բնագավառի 

գործունեության հսկողությունն իրականացվել է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության և 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարների համատեղ  հրամանի 

շրջանակներում: 

 Մարզի 113 համայնքներից առանձնացվել էին 10 համայնքներ, որտեղ պետք է 

կատարվեր քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության ստուգումներ: 

Մնացած համայնքները դուրս էին մնացել քաղաքաշինության բնագավառի 

հսկողությունից: 

 2015թ. նախատեսվում է վարչական հսկողության ցանկում ընդգրկել ավելի 

մեծ թվով համայնքների ղեկավարների քաղաքաշինության բնագավառի 

գործունեության հսկողություն, որը հնարավորություն կտա ավելի իրատեսական 

պատկերացում կազմել համայնքներում հիմնախնդիրների առկայության 

վերաբերյալ, դրանց լուծման համար ցույց տրվող մեթոդական ցուցումները  և 

խորհրդատվությունները կկատարվեն ավելի արդյունավետ և առարկայական: 

  

 

 

 


