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Ճանապարհաշինություն 
 
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2014թ. փետրվարի 13-ի N265-Ն որոշման, Լոռու 
մարզում գործում են ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ-
891.1կմ երկարության, որոնցից 218.9կմ – միջպետական, 264.03կմ հանրապետական 
եւ 407.9կմ – մարզային նշանակության: 
 

V հրատապ ծրագրի շրջանակներում կատարվել են հետեւյալ աշխատանքները.  

 

Ճանապարհների վերանորոգում 11 համայնքներում.  

400.3 մլն դրամի վորանորոգվել է 30 փողոց՝ շուրջ 19կմ և 1 կամուրջ, այդ թվում՝ 

 Վանաձոր համայնքի ճանապարհների նորոգում և 

ասֆալտապատում 117,1մլն դրամ արժողությամբ.  ամբողջությամբ փոխվել 

են Վանաձոր քաղաքի Թումանյան փողոցի եզրաքարերը, տեղադրվել են նոր 

դիտահորեր, ասֆալտապատվել և նշագծվել են մայթերը: Կատարվել է  

սրտաբանական  հիվանդանոց տանող փողոցի փոսային նորոգում: 

Ամբողջությամբ ասֆալտապատվել է Մայր Աստվածածին եկեղեցուն 

հարակից հրապարակը: Արդյունքում ունեցել ենք ամբողջությամբ 

վերանորոգված  Տիգրան Մեծի պողոտան, Թումանյան հրապարակը, 

Թումանյան փողոցը և Մայր Աստվածին եկեղեցուն հարակից հրապարակը: 

Ծրագրով վերանորոգվել է   շուրջ 686մ փողոց և ասֆալտապատվել է 3865մ2  

մակերես: 

 Ստեփանավան համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում. 

84,51մլն դրամով ամբողջությամբ փոխվել են Սուրբ Վարդան փողոցի 

եզրաքարերը և ասֆալտապատվել  դեպի հիվանդանոց տանող ճանապարհը 

(շուրջ 1175մ ): 

 Տաշիր համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում.              

31,8 մլն դրամով ամբողջությամբ փոխվել են Գետափնյա փողոցի 

եզրաքարերը և ասֆալտապատվել  շուրջ 217մ ճանապարհ: 

 Սպիտակ համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում. 43,2 մլն 

դրամով իրականացվել է 9 փողոների ասֆալտապատում: 

 Ալավերդի համայնքի  ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում. 59,4 

մլն դրամով իրականացվել է 12 փողոների ասֆալտապատում, այդ թվում՝ 

Սանահին թաղամասում 4-րդ հրատապ ծրագրով ջրագծի կառուցման 

ժամանակ քանդված ասֆալտի վերականգման աշխատանքները: 

 Շուրջ 63,7մլն դրամով իրականացվել են Հոբարձի, Բազում, Գյուլագարակ, 

Թումանյան համայնքների ճանապարհների ասֆալտապատման 

աշխատանքները, ինչպես նաեւ նորոգվել է հորդառատ անձրեւների 

հետեւանքով քանդված Մ6-Դսեղ-Աթան-29կմ ճանապարհահատվածը և 

Քարաբերդ համայնքի կամուրջը: 

2014թ. տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության բաժնի կողմից ուսումնասիրվել է 
ճանապարհների տեխնիկական վիճակը, մասամբ կազմվել է ճանապարհների 
անձնագրեր: 
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2015թ. Նախատեսվում է ավարտել մարզային ա/ճանապարհների անձնագրերի 
կազմման աշխատանքները: 
2015թ. ծրագրում ենք գույքագրել (ոչ ֆինանսական) մարզում գործող կամուրջների 
եւ ճանապարհների հենապատերը: 
Լոռու մարզում դեռեւս առկա են չլուծված ճանապարհաշինական խնդիրներ, որոնք 
ենթակա են հրատապ լուծման. 

- Ստեփանավան-Յաղդան-Արեւածագ-Օձուն-Մ-6 ա/ճ (ՀՀ Նախագահի 
խոստումների ցանկից) 

- Մ-6-Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման մայրուղու 32-րդ կմ-ում 
265գծմ երկարության թունելի հիմնանորոգում եւ գաբարիտային 
վերակառուցում: 

- Հ-164-Կաթնաջուր ա/ճ – 4.5կմ 
- Ստեփանավան-Պրիվոլնոյե-Վրաստանի սահման ա/ճ-34կմ 
- ք. Վանաձոր, Թումանյան հրապարակը Հալաբյան փողոցին կապող 

էստակադա-54գծմ 
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Տրանսպորտ 
 

Մարզում գործում եմ 48 ավտոբուսային եւ 21 միկրոավտոբուսային  

ներմարզային կանոնավոր ուղեւորափոխադրումների երթուղիներ: Այդ 

երթուղիների սպասարկումը մրցութային կարգով իրականացնում են ՀՀ 

տրանսպորտի եւ կապի նախարարության կողմից լիցենզավորված 15 

ընկերություններ: 

Ներքաղաքային կանոնավոր ուղեւորափոխադրումներ իրականացվում են 

Վանաձոր, Ալավերդ եւ Սպիտակ քաղաքներում: 

Մարզում գործում է «Հարավկովկասյան երկաթուղու» Գյումրի-Այրում 

հատվածը՝ 13 կայարաններով: 

Համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված կարգի, հայտարարվել 

է եւ անցկացվել ներմարզային ժամկետը լրացած եւ թափուր 26 երթուղիների 

մրցույթ, ինչի ժամանակ հայտ է ներկայացվել 13 երթուղու համար: 

Մրցույթի արդյունքում թափուր է մնացել 13 երթուղի, որոնց համար մրցույթ 

կհայտարարվի 2015թվականին:  

Մրցույթի արդյունքում 15 տարին լրացած միկրոավտոբուսները փոխարինվել 

են ավելի նոր միկրոավտոբուսներով: Փոխադրող ընկերությունների կողմից 

փոքրաթիվ բնակչությամբ համայնքներից երթուղիներ սպասարկելը դարձել է ոչ 

շահավետ, ուստի բոլորովին նոր ավտոբուսներ եւ միկրոավտոբուսներ ձեռք չեն 

բերվել: 

2015թ. բացի ընթացիկ աշխատանքներից նախատեսված է փոխադրող 

ընկերություններում կատարել եռամսյակային ուսումնասիրություններ՝ բնակչության 

սպասարկման որակը բարձրացնելու եւ երթերի կատարման ժամանակացույցը 

ուղեւորների համար ավելի հարմարավետ դարձնելու համար:   

 
 


