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Նոյեմբերին 13-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը  պատկան 
մարմինների մասնակցությամբ  արտակարգ խորհրդակցություն   հրավիրեց՝  
նախորդ օրը և այս գիշեր Լոռու մարզի ողջ տարածքում ուժեղ քամու պատճառած 
վնասները, աղետի հետևանքները կարճ  ժամանակամիջոցում վերացնելու հարցերի 
շուրջ: 

Լոռու մարզի փրկարարական վարչության պետ, փրկարարական 
ծառայության գնդապետ Հրաչ Անտոնյանը զեկուցեց քամու պատճառած վնասների 
մասին: Նա տեղեկացրեց, որ ինքն անձամբ  եղել է մարզի մի շարք համայնքներում, 
տեղում ծանոթացել ստեղծված իրավիճակներին, փրկարարական ծառայությունը  
արձագանքել է բոլոր ահազանգերին: Նախնական տվյալներով առավել շատ 
վնասներ են կրել Թումանյանի, Ստեփանավանի տարածաշրջաները, Վանաձորը : 
Վարչության պետը հայտնեց նաև, որ նոյեմբերի 12-ին մի քանի ժամ անընդմեջ չի 
գործել երկաթգիծը, սակայն, երեկոյան կողմ երթևեկությունը վերականգնվել է: Ի 
լրումն ՝մարզի ղեկավարը ասաց, որ անձամբ է խոսել երկաթգծի ղեկավարության 
հետ և վերջիններս պատրաստակամություն են հայտնել մարզին օգնություն 
ցուցաբերել նաև անհրաժեշտ տեխնիկայով:  

 «Հայէլէկտրացանցեր ընկերության Դեբեդ մասնաճյուղի» տնօրեն Գագիկ 
Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ քամին լուրջ վնասներ է պատճառել հենասյուներին , 
83 համայնքներում ընդհատվել է էլեկտրամատակարարումը: Ընկերության 
բրիգադներն աշխատել  են  ողջ գիշեր և մինչև առավոտ հոսանքազրկված  
համայնքներից 43-ում էլեկտրամատակարարումը վերականգնվել է: Այս ուղղությամբ 
աշխատանքները շարունակվում են: Ըստ տնօրենի, Երևանից ևս բրիգադներ են 
ժամանում՝ վնասներն արագ վերականգնելու նպատակով:  

Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը զեկուցեց, որ 
մարզկենտրոնում վնասվել են մի շարք բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ, 
կոտրվել են բազմաթիվ պատուհանների ապակիներ, տապալվել են հաստաբուն 
ծառեր:  Նա հայտնեց, որ իր հանձնարարությամբ աշխատանքներ են տարվում 
տապալված ծառերը, ճյուղերը և աղբը հեռացնելու ուղղությամբ:  

Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ 
Մինաս Սայադյանը տեղեկացրեց, որ մարզի մի շարք համայնքներում վնասվել են 
դպրոցների տանիքներն ու  ապակիները : Առավել լուրջ վնասներ են կրել 
Վանաձորի թիվ 27 և 16 դպրոցները:  Մարզպետարանի առողջապահության և 
սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը նշեց, որ 



հոսանքազրկումների հետևանքով առոջապահական հիմնարկները շտապ կերպով 
անցել են այլընտրանքային էլեկտրամատակարարման, և աշխատանքները չեն 
տուժել:  

Քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը ևս 
տեղեկություններ հաղորդեց համայնքներում արձանագրված դեպքերի վերաբերյալ: 

Լոռու մարզպետը հանձնարարեց արագ կերպով համայնքներում ձևավորել 
հանձնաժողովներ վնասի չափերը ճշտելու նպատակով՝ նշելով որ դրանք 
ներկայացվելու են կառավարությանը:   Նա հանձնարարեց նաև առկա  
հնարավորությունների սահմաններում արագ կերպով  վերացնել հետևանքները՝ 
մաքրել  փողոցները, քանի դեռ տեղումներ չկան՝ վերանորոգել 
բազմաբնակարանանոց շենքերի տանիքները :                                                                                        

 


