
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
2016թ. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 2016թ. քաղաքաշինության, տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության, ջրամատակարարման, 
գազաֆիկացման եւ էլեկտրաէներգիայի  ոլորտում մարզում նախատեսված 25946.0մլն դրամից 
իրականացվել է շուրջ 8874.3մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ. 

Այդ թվում, քաղաքաշինության ոլորտում նախատեսված 8277.9մլն դրամից փաստացի 
իրականացվել են 3873.2մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ: 
Ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների՝ 
ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ – 1231.9 մլն դրամի, որից 

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե– 1030.0 մլն դրամ 
ՀՀ մշակույթի նախարարություն – 62.41մլն դրամ 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն – 95.0 մլն դրամ 
Լոռու մարզպետարան – 44.5 մլն դրամ 
ՀՏԶՀ- 142.0 մլն դրամ 

Այլ ֆինանսական միջոցներով- 2499.3 մլն դրամ 
Նշված աշխատանքներն ըստ ոլորտների բաշխվել են հետեւյալ կերպ՝ 

  Ըստ   ոլորտների 
Ընդամենը 
մարզում  

ՀՀ 
պետական 

բյուջե  

Այլ  
ֆինանսավ. 

ՀՏԶՀ 

1 Բնակարանաշինություն 6.7 6.7 0.0 0.0 

2 Կրթական օբյեկտներ 2240.7 300.4 1849.3 91.0 

3 Մշակութային եւ սպորտային օբյեկտներ 125.8 74.8 0.0 51.0 

4 Առողջապահական օբյեկտներ 1500.0 850.0 650.0 0.0 

  Ընդամենը  3873.2 1231.9 2499.3 142.0 

Քաղաքաշինության ոլորտում առավել խոշոր օբյեկտներն են. 

• «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի կառուցում` իրականացվում է ՀՀ պետական 
բյուջեի և «Տաշիր» ԲՀ-ի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրային գումար՝ 5 584 681.3 հազ.դրամ: 
Շինարարության սկիզբը՝ 2014թ., ավարտը՝ 2017թ.:  

• «Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնանորոգում»՝ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր 
հիմնադրամի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսկան ծրագրերի 
կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ի ֆինանսավորմամբ 2155.1մլն դրամ պայմանագրային արժեքով: 
Աշխատանքները սկսվել են 2015թ.-ին և ավարտվել  2016թ.: 

• «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 
Վանաձորի մարզային լաբորատորիայի կառուցում՝ 816.0 1մլն դրամ: Աշխատանքները սկսվել են 
2015թ.-ին եւ  կավարտվեն 2017թ.: 

• Դեբեդ համայնքում «ՍՄԱՐԹ» կենտրոնը կառուցվում է «Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի» 
/COAF/ ֆինանսավորմամբ՝ 3.0մլն դոլար արժեքով: Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 
2015թ.:  

• «Ալավերդի և Սպիտակ քաղաքներում նոր մանկապարտեզի շենքերի կառուցում» «Տաշիր»ԲՀ-

ի շուրջ 1,0մլդ դրամի ֆինանսավորմամբ: Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2016թ.: 

1. ՀՀ կառավարության 24.12.2015թվականի թիվ 1555-Ն որոշմամբ ՀՀ Լոռու մարզպետարանին 
հատկացվել է 133 158,4հազ. դրամ՝ որից 
1) Ճոճկան համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման համար՝ 15104,4հազ.դրամ, կնքված պայմանագիր՝ 
12390,0հազ.դրամ, տնտեսում՝ 2714,4հազ.դրամ: Շինարարական աշխատանքներն ավարտված են: 
2) Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի հիմնանորոգման համար՝ 97600,0հազ.դրամ: ՀՀ 
կառավարության 21.07.2016 թվականի թիվ 757-Ն որոշմամբ այդ օբեկտը հանվել է:  



3) Մեծ Պարնի գյուղի մանկապարտեզի շենքի կառուցման համար՝ 20454,0հազ.դրամ կնքված 
պայմանագիր՝ 18354,0հազ.դրամ, տնտեսում՝ 2100,0հազ.դրամ: Շինարարական աշխատանքներն 
ավարտված են: 
  2. ՀՀ կառավարության 26.05.2016 թվականի թիվ 527-Ն որոշմամբ ՀՀ Լոռու մարզպետարանին 
հատկացվել  է 23500,0հազ.դրամ՝ որից 
1)  Թումանյան  համայնքի Թումանյան քաղաքի մանկապարտեզի շենքի  վերանորոգման համար՝ 
12000,0հազ.դրամ, կնքված պայմանագիր՝ 7088,747հազ.դրամ, տնտեսում՝ 4911,253հազ.դրամ : 
2)  Թումանյան  համայնքի Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի  Նոր Միկրոշրջանի N 4 բազմաբնակարան 
շենքի տանիքի վերանորոգման համար՝ 11500,0հազ.դրամ, կնքված պայմանագիր՝ 6679,167հազ.դրամ, 
տնտեսում՝ 4820,833հազ.դրամ: 

Երկու օբյեկտների շինարարական աշխատանքները ավարտված են: 
Ընդամենը տնտեսում՝ 14546.486 հազ.դրամ: 
ՀՏԶՀ-ի /ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ/ ծրագրով նախատեսված է 
իրականացնել շուրջ 3,5 մլդ դրամի շինարարական աշխատանքներ՝   

մլն դրամ 

 
Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրա
վորված 
գումարը  

Փաս
տացի 
կատ
արվե

լ է 
2016թ 

Ծանոթություն 

1 
Ալավերդու մանպատանեկան մարզադպրոցի 
ըմբշամարտի դահլիճի հիմնանորոգում 

86.0 51.0 
աշխատանքները սկսված 
են և կավարտվեն 2017թ. 

2 Տաշիրի համայնքային կենտրոնի հիմնանորոգում 400.0 - 
փորձաքննության փուլում 

է 

3 Ալավերդու թիվ 4 դպրոցի հիմնանորոգում 192.0 - 
փորձաքննության փուլում 

է 

4 Ախթալայի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում 198.0 0 
աշխատանքները սկսված 
են և կավարտվեն 2018թ. 

5 
«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ 
համաբուժարանի հիմնանորոգում 

182.0 
0 
 

աշխատանքները սկսված 
են և կավարտվեն 2017թ. 

6 Գյուլագարակում մանկապարտեզի կառուցում 200.0 25.0 
աշխատանքները սկսված 
են և կավարտվեն 2018թ 

7 Նորաշենի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում 53.0 - 
փորձաքննության փուլում 

է 

8 Լերմոնտովոյի մանկապարտեզի վերանորոգում 66.0 66.0 
աշխատանքները 
ավարտված են 

9 Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի հիմնանորոգում 196.0 - 
փորձաքննության փուլում 

է 

10 Կաթնառատի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 370.0 - 
փորձաքննության փուլում 

է 

11 Վանաձորի թիվ 7 դպրոցի կառուցում 1600.0 - 
պայմանագրի կնքման 

փուլում է 

 
Ընդամենը 3543.0 142.0  

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամով  (ՀՏԶՀ)  2016թ. նախատեսված 3543.0մլն 

դրամից փաստացի իրականացվել են 142.0մլն դրամի աշխատանքներ, իսկ մնացած աշխատանքները 

կիրականացվեն 2017-2018թ.: Այս ծրագրերի իրականացումը մեծ աջակցություն է մարզի համայնքներին: 

 



ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 

Մարզում գործում են 62 ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների երթուղիներ: Այդ 
երթուղիների սպասարկումը մրցութային կարգով իրականացնում են  14 կազմակերպություններ:  

 Մարզում գործում է «Հարավկովկասյան երկաթուղու» Գյումրի-Այրում հատվածը՝ 12 
կայարաններով:  

Ներքաղաքային կանոնավոր փոխադրումներ իրականացվում են Վանաձոր, Ալավերդի և Սպիտակ 
քաղաքաներում: Ուղեւորափոխադրում չի իրականացվում Լոռու մարզի 6 համայնքում (Դաշտադեմ, 
Հովնանաձոր, Քարաբերդ, Կաճաճկուտ, Ծաղկաշատ, Ձորագյուղ): 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2014թ. փետրվարի 13-ի N265-Ն որոշման, Լոռու մարզում 
ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցը կազմում է 891.1կմ, այդ թվում ըստ նշանակության՝ 

• միջպետական     218.9 կմ 

• հանրապետական     264.3 կմ 

• մարզային (տեղական)    407.9 կմ 

Մարզում կան 

•  կամուրջներ և կամրջային անցումներ  175 հատ 

•  ավտոմոբիլային թունելներ       5 հատ 

2016թ. մարզում ճանապարհաշինության բնագավառում նախատեսվել են իրականացնել 16630.0 մլն 
դրամի աշխատանքներ, սակայն բոլոր աղբյուրներով փաստացի կատարվել են 3963.0 մլն դրամի 
աշխատանքներ:  

1. Ավարտվել և շահագործման են հանձնվել Ագարակ-Օձուն-Մ-6 39.6կմ երկարությամբ 
ճանապարհահատվածը, ինչպես նաև հարակից գյուղերի հետ կապող և գյուղամիջյան 
ճանապարհները, ընդհանուր արժեքը` 3500.0 մլն դրամ (80%-ը 2.8մլրդ դրամ Համաշխարհային 
բանկի ֆինանսավորմամբ, 20%-ը՝ 700մլն դրամ, պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ), որից 
2016թ.-ին ավարտական փուլի համար կատարվել են 230.0 մլն դրամի աշխատանքներ: 
Հանրապետական նշանակության ճանապարհահատվածների վերակառուցման արդյունքում  
բարելավվել է համայնքների միջև հաղորդակցության մակարդակը, նվազել է տրանսպորտային 
միջոցների վառելիքի ծախսը, կրճատվել է հաղորդակցության ժամանակը, ավելի դյուրին է դարձել 
գյուղատնտեսական մթերքների տեղափոխումը: Ճանապարհահատվածն ունի կարևոր 
նշանակություն, քանի որ այն հանդիսանում է այլընտրանքային ճանապարհ Մ-6 միջպետական 
նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի համար:  

2. Պետբյուջեի միջոցներով (պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարություն) իրականացված աշխատանքներն են. 

• Ավարտվել է Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատումը, արժեքը` 37.0 մլն դրամ 

• Ավարտել և շահագործման է հանձնվել Մ-3  Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման 
միջպետական ճանապարհի 137+200-կմ-141+000-կմ ճանապարհահատվածը, արժեքը` 82.4 մլն 

դրամ 

• Ընթացքի մեջ են Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայա փողոցի կամրջի վերակառուցման աշխատանքները: 
Օբյեկտը փոխանցիկ է. 2016 թ. կատարվել են 22.0 մլն դրամի աշխատանքներ, 2017 թ. բյուջեով 
նախատեսվել է  24.0 մլն դրամ 

3. Մարզպետարանին հատկացված միջոցներով իրականացվել են մարզային  նշանակության 
ա/ճանապարհների պահպանում և շահագործում` 75.0 մլն դրամ ընդհանուր արժեքով, որից 
ձմեռային պահպանման համար՝ 30.0 մլն դրամ, ընթացիկ պահպանման համար՝ 45.0 մլն դրամ 



4. Կառավարության 14.07.2016թ. թիվ 737 որոշումով 16.0 մլն դրամ է հատկացվել Ալավերդի, 
Շահումյան, Եղեգնուտ, Անտառամուտ, Դեբեդ, Թումանյան համայնքներին հորդառատ 
անձրևներից և կարկուտից վնասված ճանապարհների վերականգնման համար: Աշխատանքներն 
ավարտված են:  

5. Համայնքային բյուջեի միջոցներով 74 համայնքներում իրականացվել են ներհամայնքային 
ճանապարհների  վերանորոգման աշխատանքներ, արժեքը` 367.6 մլն դրամ: 

6. Ներկայումս ընթացքի մեջ են Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական 
ավտոճանապարհի առաջին փուլով նախատեսված հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնց 
ընդհանուր արժեքը կազմում է  15.8 մլրդ. դրամ: 2016թ. կատարվել են 3.0 մլրդ դրամի 

աշխատանքներ: Առաջին փուլով վերականգնվող հատվածի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 
38.45կմ:   
      Երկրորդ փուլով նախատեսվող ճանապարհահատվածի երկարությունը կազմում է 52.7 կմ, 
փաթեթը հավանության է արժանացել Ասիական զարգացման բանկի կողմից, ներկայումս 
կատարվում են մրցութային գործընթացի հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքներ: 

7. «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով կատարվել են Տաշիր համայնքի 
կենտրոնական հրապարակի և հարակից մայթերի նորոգում և ասֆալտապատում, արժեքը` 133.0 

մլն դրամ: 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Բնակչության կենսապահովման կարևոր բնագավառ է հանդիսանում բնակարանային եւ 
ենթակառուցվածքների գործունեության ոլորտը, ինչը համակարգում է մարզի բազմաբնակարան շենքերի 
կառավարումը և կոմունալ գործունեությունը, ապահովում կապը բնակչության, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների և մարզպետարանի միջև:   

ՀՀ Լոռու մարզում առկա է 1736 բազմաբնակարան շենք 38557 բնակարանով,   որոնց 
կառավարումն իրականացվում է   համատիրությունների  եւ  համայնքի ղեկավարների միջոցով 
(համատիրություններ գործում են միայն Վանաձոր քաղաքում, դրանք թվով 62-ն են):  

Ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում 

 2017թվականի հունվարից  «Վեոլիա Ջուր» ընկերությունը պաշտոնապես դարձել է Հայաստանի 

Հանրապետության խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի միասնական 

օպերատորը առաջիկա 15 տարվա համար: «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի «Արեւմուտք» տարածաշրջանի Լոռի 

տեղամասը Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր (ՀԵԾ-ի) փուլ III-ի շրջանակներում 2017թ.-ին 

նախատեսում է իրականացնել ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքներ:  

 Ըստ համընդհանուր ծրագրի ղեկավար Բերնարդ Ֆիշերի կողմից ներկայացված նախնական 
հաշվետվության, 2017թ. սեպտեմբեր ամսվանից կմեկնարկեն 8-րդ ճնշումանյին գոտու եւ Վանաձոր 
համայնքի օղակաձեւ համակարգի շինարարական աշխատանքները՝ ակնկալվող գումարը կկազմի՝ 3.2-ից 
3.3 մլն  եվրո, շինարարության ժամանակահատվածը 15-16 ամիս: 
 Վանաձոր-Ալավերդի միջպետական ճանապարհաշինական  ծրագրի եւ (ՀԵԾ)-ի միջեւ 

համագործակցության արդյունքում հավանական է որ Վանաձոր համայնքի օղակաձեւ համակարգի 

շինարարական աշխատանքները սկսվեն ավելի վաղ՝ ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում:  

 Ջրամատակարարումը 2016թ. մարզում իրականացվել է «Հայջրմուղկոյուղի» և «Լոռի 

ջրմուղկոյուղի» ՓԲ ընկերությունների միջոցով և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից: 

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲ ընկերությունը սպասարկում է 38,   «Լոռի ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ն՝  16 համայնք: 

Սեփական ջրամատակարարման համակարգ ունեցող համայնքները 56-ն են(Լորուտ, Աթան, Ահնիձոր, 

Շամուտ, Քարինջ համայնքները խոշորացման արդյունքում միավորվել են Թումանյան քաղաքի հետ):   



Լոռու մարզում Հայ-Գերմանական համագործակցության շրջանակներում KFW բանկի 

ֆինանսավորմամբ իրականացվում է մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման 

համակարգերի բարելավման աշխատանքներ: Ջրահեռացման ոլորտի միջոցառումների շնորհիվ 

զգալիորեն բարելավվել է իրավիճակը ջրահեռացման սեկտորում:  

«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-Ի սպասարկման տարածքում՝  Վանաձոր քաղաքում 2011-2015թթ. KFW 

Գերմանական վարկային ծրագրի ֆինանսավորմամբ իրականացվել են խմելու ջրի մատակարարման 

բարելավման աշխատանքներ՝ մոտ 9.8 մլն եվրո արժեքով:  

2016թ. մարզում ջրամատակարարման բնագավառում նախատեսվել եւ իրականացվել են 606.4մլն 

դրամի աշխատանքներ, այդ թվում՝  

2016թ. ՀՀ ԿԱ <<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ>> ՊՀ կողմից 

իրականացվել են հետեւյալ աշխատանքները 

h/h Օբյեկտի անվանումը Ֆինանսավորում 

կատարված 
աշխատանքներ 

մլն դրամ 

1 2 3 4 

1 

Դսեղ համայնքի 
ջրամատակարարման 

համակարգի 
վերակառուցում 

Գյուղական կարողությունների 
ստեղծման ծրագրի միջոցներով 

/RACP/ 
 

138.0 
 

2 

Ճոճկան համայնքի 
ջրամատակարարման 

համակարգի 
վերակառուցում 

Գյուղական կարողությունների 
ստեղծման ծրագրի միջոցներով 

/RACP/ 
 

30.3 

3 

Մեծ Այրում համայնքի 
ջրամատակարարման 

համակարգի 
վերակառուցում 

Գյուղական կարողությունների 
ստեղծման ծրագրի միջոցներով 

/RACP/ 
 

27.2 

4 
Կաթնաջուր գյուղի 

ջրամատակարարման 
համակարգի բարելավում 

Գյուղական կարողությունների 
ստեղծման ծրագրի միջոցներով 

/RACP/ 
 

178.7 

5 

Կաթնաջուր համայնքի 
արեւային էներգիայով 

ջրատաքացման 
համակարգի տեղադրում 

Գյուղական կարողությունների 
ստեղծման ծրագրի միջոցներով 

/RACP/ 

2.4 

  



1 2 3 4 

6 

Սվերդլով համայնքի 
ջրամատակարարման 

համակարգի 
վերակառուցում 

<<Ենթակառուցվածքների եւ 
գյուղական ֆինանսական 
աջակցություն>> ծրագրի 

միջոցներով /IRFSP/ 

227.7 

 Ընդամենը   

 Ամբողջը  604.4 

«Հայ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-Ի ֆինանսավորմամբ 2016թ. իրականացվել է. 

• Ախթալա քաղաքի նախկին հիվանդանոցի հարեւանությամբ անցնող կոյուղագծի հիմանորոգում – 

2.0մլն դրամ 

Աղբահանություն 

Մարզում համակարգված աղբահանություն իրականացվում է հիմնականում քաղաքային 

համայնքներում: Գյուղական համայնքներում հատուկ աղբամաններ չեն նախատեսվում, աղբահանությունը 

կատարվում է լոկալ ձեւով, չկան պահանջվող նորմերին համապատասխան աղբավայրեր, չկան նաեւ 

աղբավայրերից կեղտաջրերի ֆիլտրացման համակարգեր (բացառությամբ Ալավերդի քաղաքի): 

 «Կոշտ կենցաղային աղբի համակողմանի կառավարման հայեցակարգ»-ը, որն իրականացվում է 

Հայ-Գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում, որպես Գերմանական 

զարգացման բանկի (KFW-ի) աջակցություն՝ ուղղված կոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի 

կառավարման համակարգի (ԿԿԹՀԿ) ստեղծմանը 2017թ.-ից գործնական հարթության վրա է: 

2017թ. նախատեսվում է վարկային և դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում, Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման /ՇՄԱԳ/ և փորձաքննության հաստատում, 

ենթակառուցվածքների ստեղծում: 

Նախնական կանխատեսմամբ 2019-2020 թվականներին Վանաձորը կունենա ժամանակակից 

աղբահանման և սանիտարական մաքրման մեքենաներ ու սարքավորումներ, ինչպես նաև եվրոպական 

չափանիշներին համապատասխան տեսակավորող աղբահավաք տարողություններ: Դրան զուգահեռ 

կսկսվի նոր աղբավայրի շինարարության և ենթակառույցների ստեղծման աշխատանքները:  

2016թ. ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց կենցաղային աղբահանության վարձավճարի 

տվյալները հետեւյալն էր. 

- նախատեսված  էր գանձել 175. 4 մլն դրամ գումար, փաստացի գանձվել է 191.0 դրամ (այն 

կազմում է  նախատեսված գումարի 108,9%-ը եւ 21.2%-ով գերազանցում է 2015թ. ցուցանիշը): 

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ  ԵՎ ԷՆԵՐԳԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 

Գազամատակարարման եւ էլեկտրամատակարարման բնագավառում իրականացվել են 431.7մլն 

դրամի աշխատանքներ: 

Գազամատակարարում 

Լոռու մարզի՝ 107 համայնքների 8 քաղաքային եւ 99 գյուղական, բաշխված են 5 

տարածաշրջանների մեջ: Առ 01.01.2017թ. դրությամբ մարզում առկա է գազաֆիկացված  83 (77.5%) եւ 

չգազաֆիկացված 24(22.5%) համայնք: 

  Առ 01.01.2017թ. դրությամբ Լոռու ԳԳ մասնաճյուղի սպասարկման տարածքում 

գազամատակարարումը վերականգնված և նոր գազաֆիկացված բնակավայրերում առկա է թվով 64549 



բաժանորդ, 30018 բնակարան և 34531 առանձնատուն, որից թվով  30595-ը Վանաձոր քաղաքում: 2016թ. 

ընթացքում բաժանորդների թվաքանակը աճել է 431-ով, այդ թվում՝ 241 բնակարան եւ  190 առանձնատուն: 

Հաշվետու ժամանահատվածում ոչ պետական միջոցներով մարզում իրականացվել են 133.3 մլն. 

դրամ ընդհանուր արժեքով գազամատակարարման աշխատանքներ՝  դրանք են. 

• մասնաճյուղի սպասարկման տարածքի մի շարք համայնքներում միջին և ցածր ճնշման գազատարերի 

վթարային հատվածների վերատեղադրում, փոխարինում և մեկուսիչ ծածկույթի վերանորոգում.  

• Բնակիչ-բաժանորդների ներտնային գազահամակարգերում անվտանգության սարքերի տեղադրում.  

•  2 ՌԳ մակնիշի գազահաշվիչները ՙКурс-01՚ մակնիշի անդրաձայնային գազահաշվիչներով փոխարինում. 

• Թվով 431 բնակարանների, առանձնատների և 39 հիմնարկ-ձեռնարկությունների գազաֆիկացում:   

Էներգամատակարարում  

ՀՀ Լոռու մարզում էլեկտրաէներգիայի մատակարարումն իրականացնում է «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» 

մասնաճյուղը, որի սպասարկման տարածքի բնակավայրերում առ 01.01.2017թ. դրությամբ առկա է շուրջ 95 

251 բաժանորդ:  

 2016թ.-ի ընթացքում «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» մասնաճյուղի կողմից մարզում իրացվել է 178896.8 հազ. 

կՎտժ էլ.էներգիա,  որից 114363.7 հազ. կՎտժ-ը բնակչությանը, ինչի համար անհրաժեշտ էր գանձել 79.4 

մլն դրամ, փաստացի գանձվել է 79.3 մլն դրամ, (99.8%):     

Հաշվետու ժամանահատվածում ոչ պետական միջոցներով մարզում իրականացվել են 

էլեկտրամատակարարման աշխատանքներ՝  298.4 մլն դրամ, որից.  

«ՀԷՑ» ՓԲ ընկերության կողմից կատարվել է շուրջ 228.9 մլն դրամի ներդրում. 

• Նոր բաժանորդների միացման աշխատանքներ  
• Տրանսֆորմատորային ենթակայանների տանիքների և հիմնանորոգման աշխատանքներ   
• Օդային և մալուխային գծերի  հիմնանորոգում  
 

Թվով 22 համայնքապետարանների ֆինանսավորմամբ իրականացվել են լուսավորության 

համակարգերի կառուցման և բարելավման աշխատանքներ՝ 69.5  մլն դրամի: 

ԿԱՊ 

 ՀՀ Լոռու մարզում բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ են մատուցում երեք օպերատորներ` 
<<ԱրմենՏել>>, <<Ղ-ՏԵԼԵԿՈՄ>> և <<ՅՈՒՔՈՄ>> ՍՊԸ-ները: <<ԱրմենՏել>> ՓԲԸ Լոռու մարզում 
տեղակայված ավտոմատ հեռախոսակայանների միջոցով մատուցում է նաև ֆիքսված հեռախոսակապի 
ծառայություններ: Ֆիքսված հեռախոսակապի պահանջարկը բավարարված է` կայանների ընդհանուր 
ունակությունը կազմում է 47,680 հեռախոսահամար, ներկայում բաժանորդների քանակը` 28,000 (CDMA 
ռադիոկապի բազային կայաններ տեղադրված են Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան, Տաշիր, Ալավերդի 
քաղաքներում, ընդհանուր ունակությունը` 23,100 հեռախոսահամար, բաժանորդների քանակը` 3,400): 

 


