
Նախարարության, պատվիրատուի, օբյեկտի անվանումը Մարզ
Ծրագծի տեսքը 
արբանյակից

Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում, այդ թվում
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 27+349 հատվածում 
վերգետնյա ուղեանցի կառուցում Արարատ GoogleearthDalar
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 202+985-ում d=1.0մ ե/բ 
խողովակի վերանորոգում Սյունիք GoogleearthSisianTrumpet
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ178+000-կմ178+060 հատվածի 
ստորին հենապատի վերանորոգում Սյունիք GoogleearthWallSisian
Մ- 3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման 
կմ144+020-ում գտնվող կամրջի հիմնանորոգում Լոռի GoogleearthGargarBridge
Մ- 4,  Երևան  - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ 14+796 հատվածում գտնվող 
կամրջի վերանորոգում Կոտայք GoogleearthAbovyanBridge
Մ- 4,  Երևան  - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ 104+300 հատվածում 
գտնվող կամրջի վերանորոգում Տավուշ GoogleearthTeghutBridge
Մ10, Սևան-Մարտունի-Գետափ կմ 123+500 (Գետափ բնակավայրի դպրոցի մոտ) 
վերգետնյա հետիոտնային անցման կառուցում Վայոց ձոր GoogleearthGetapbr
Հ-7, /Հ-5/ - Կարենիս - Չարենցավան - Ֆանտան հանրապետական նշանակության 
ավտոճանապարհի Չարենցավան - Ֆանտան հատվածի (Երևան -Սևան երկաթգծի և 
հրազդանի ջրանցքի վրայով անցնող) կամրջի հիմնանորոգում Կոտայք
Տ-7-2, Ողջի - Մեղրաշատ - Բյուրական ավտոճանապարհի կմ7+700 հատվածի 
կամրջի հիմնանորոգում Շիրակ GoogleearthVoghjiBridge
Հ-6, /Հ-2/ –Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց - /Մ-1/ 
ավտոճանապարհի Հրազդան գետի վրայի կամրջի վերանորոգում Կոտայք GoogleEarthNorGexi
Հ-22, /Մ-6/-Դսեղ-/Հ-70/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 
առաջին կիլոմետրում գտնվող կամրջի հիմնանորոգում Լոռի GoogleDseghBridge

Հ-30, Մ-4 – Ճամբարակ-Դրախտիկ կմ 35+050-ում գտնվող կամրջի հիմնանորոգում Տավուշ DprabakBridge
ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա - Երիզակ ավտոճանապարհի կմ9+300 հատվածի 
հավաքովի ե/բետոնե ուղղանկյուն խողովակի հիմնանորոգում Շիրակ GoogleearthErizak

https://earth.google.com/earth/d/1KxqgWr2LgT_vwtIyNgFAz0cp7mTcSPbt?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1Pbh7YR0kFne8rfOpEcjO8rJId0vrLFkL?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1XtLwDQwVRkeXJO3U4Vc1jDF5Bpzwzzs_?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/19UJNcHwi0cIfT4j4cvAUselHBdICgw62?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1jO1RqcAqitTh2m00chhZuRLBeen4suHG?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1kJHLjDXwNFP7GsCBPr2Ymn-VtRGSZpcw?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1JNpmahhCf4nEpczEtYlo7zXLxQPDcuKT?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1SC39LvuEDilqDSpsx01RQKPbLxz7zE8t?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1qbhPeavvU0g5F4_Ho_Jx12H0eGCzlkrd?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1o1HMOhI8EDJLYROys05tqhHd6v-9aGE0?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1fhUQ6ahwM-43wbQgT3yGFM4QiIQ7NGq4?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/17-fF3Qs_LIjD4LSITNRyjofckawmDZfb?usp=sharing


Հ-60, Մ-3 - Մեծավան - Ձյունաշող հանրապետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ5+000 հատվածի կամրջի հիմնանորոգում Լոռի GoogleearthMetsavanBridge
Տ-2-13 Արգավանդ – Հայանիստ – Հովտաշատ - Արմավիրի մարզի սահման 
մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000 կամրջի հիմնանորոգում Արարատ GoogleearthKhachparBridge
Տ-2-21 Հ-8 /Մրգավետ/-Արևշատ (Տ-2-25) մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ 4+200 կամրջի հիմնանորոգում Արարատ GoogleEarthArevshat
Տ-7-9, Կրասար (Տ-7-6) - Մեծ Սեպասար - /Հ-66/ մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհի կամրջի հիմնանորոգում Շիրակ GoogleEarthKrasar
Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ103+900 հատվածում գտնվող 
կամրջի վերանորոգում Տավուշ Goolgletexut
Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ105+600 - կմ105+610, կմ108+850 - կմ108+900 և կմ111+550- 
կմ111+595 հատվածներում ստորին հենապատերի կառուցում Տավուշ GoogleearthTexut-Haxarcin

https://earth.google.com/earth/d/1aQRwaMJsZTKDkIXHeXebjGmF7-qUXGci?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/10zJsT_hgvkpXT54wa5d4gpPF6GBR2HgS?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1qmcGvGnJpIKpl79MwbKHd6Nxr4Gqa6Yl?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1ulIvLR_DPYbEgodKG5YTDxsSqVKSjWSh?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1PZpgwALvJANNXnH7hItLIyIdmu6Vufzu?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1SwBDj1hF6-GfpEeULhyA0Rti2gS-LdpW?usp=sharing

