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Աննախադեպ փոփոխություններ
շրջանաձև երթևեկությամբ

խաչմերուկներում

Հաշվի առնելով մայրաքաղաքում
տրանսպորտային միջոցների
օրեցօր աճող քանակով
պայմանավորված խցանումների
առկայությունը՝ շրջանաձև
երթևեկությամբ մի շարք
խաչմերուկներում իրականացվել
են երթևեկության կազմակերպման
փոփոխություններ, որոնց
արդյունքում երթևեկության
առավելությունը տրվում է
շրջանաձև երթևեկության
հատվածում գտնվող
տրանսպորտային միջոցներին: 



Փոփոխությունից հետո
• Հանրապետության

հրապարակում իսպառ
վերացել են տրանսպորտային
միջոցների կուտակումները

• երկու անգամ պակասել է
նյութական վնասով
ճանապարհատրանսպորտայ
ին պատահարների քանակը

• Հրապարակ մուտք գործող
փողոցների հետիոտնային
անցումների վրա հետիոտնի
վրաերթի ոչ մի դեպք չի
արձանագրվել



Երթևեկելի գոտիների
ավելացում

Տրանսպորտային միջոցների
կուտակումներից և
հապաղումներից խուսափելու
նպատակով Երևան քաղաքի մի
շարք ծանրաբեռնված
խաչմերուկներում կատարվել են 1.3 

առանցքային կրկնակի հոծ
գծանշման տեղափոխություն, որի
արդյունքում խաչմերուկի մոտակա
հատվածներում ստեղծվել են
երթևեկելի լրացուցիչ գոտիներ, 

որտեղից թույլատրվում է կատարել
միայն ձախ ջրջադարձ կամ
հետադարձ: 



Փոփոխությունից հետո

• էականորեն ավելացել է
խաչմերուկների թողունակությունը

• բարձրացել է երթևեկության
անվտանգության մակարդակը

• նվազել են
ճանապարհատրանսպորտային
պատահարները

Օրինակ՝ Կոմիտասի պողոտայից դեպի
Վաղարշյան փողոց ձախ շրջադարձ
կատարելու ժամանակ մինչև
փոփոխություններ կատարելը
երեկոյան ժամերին հնարավոր էր
լինում լուսացույցի 3-ից 4 

աշխատանքային ցիկլից հետո միայն
մանևրն ավարտել, իսկ այժմ՝ 1-ից 2 ցիկլի
ժամանակ:



Փոփոխությունների
վերաբերյալ բազմաթիվ
քաղաքացիներ իրենց
գոհունակությունն են

հայտնել
հեռախոսակապի և

սոցիալական ցանցերի
միջոցով:



Աջ սեկցիայով կահավորված
լուսացույցների աշխատանքային

ռեժիմի փոփոխություն

Տրանսպորտային միջոցների
հապաղումներից և հնարավոր
խցանումներից խուսափելու
նպատակով Երևան քաղաքի մի
շարք խաչմերուկների աջ
սեկցիայով լուսացույցների
աշխատանքային ռեժիմներում
կատարվել են փոփոխություններ, 

որի արդյունքում սեկցիայի
ուղղությամբ դեպի աջ
տրանսպորտային միջոցները
արդեն երթևեկում են անընդհատ՝
առանց արգելող ազդանշանի
հանդիպելու: 



Փոփոխությունից հետո

• Տվյալ հատվածներում
ճանապարհատրանսպորտայ
ին պատահարներ չեն
արձանագրվել

• միաժամանակ բարձրացել է
նշված փողոցների
թողունակությունը

Ուսումնասիրությունները
շարունակվում են այլ
խաչմերուկներում ևս
երթևեկությունը նույն կերպ
կազմակերպելու համար:



Լուսացույցների
տեղափոխություն

երթևեկելի գոտու վրա
Լուսացույցների տեսանելիությունը
բարելավելու նպատակով Երևանի
մի շարք փողոցների
լուսացույցները երթևեկելի մասի աջ
կողմից տեղափոխվել և
տեղակայվել են երթևեկելի մասի
վրա: 

Միաժամանակ ձախ սեկցիաների
փոխարեն տեղադրվել են երեք
ազդանշանով տրանսպորտային Տ.2 

տիպի լուսացույցներ, որոնց
միջոցով խաչմերուկներում
երթևեկությունը տվյալ գոտուց
կարգավորվում է մեկ որոշակի
ուղղությամբ: 



Նշված փոփոխությունների
շնորհիվ
• զգալի բարելավվել է

լուսացույցների ազդանշանների
տեսանելիությունը

• նվազել է վարորդների կողմից
լուսացույցի ազդանշանը
չնկատելու հետևանքով
խախտումներ թույլ տալու
հավանականությունը

• 20-ից 30%-ով նվազել են նաև
ճանապարհատրանսպորտային
պատահարները



Չկարգավորվող հետիոտնային
անցումների հատվածներում
հետիոտների անվտանգությունը
բարձրացնելու նպատակով թվով 11

լուսացույցով չկարգավորվող
հետիոտնային անցումներ
կազմակերպվել են արհեստական
անհարթությունների վրա, որոնք
կահավորվել են համապատասխան
ճանապարհային նշաններով: 

Նախատեսվում է արհեստական
անհարթությունների վրա
կազմակերպել նաև Հանրապետության
հրապարակի հատվածի բոլոր
հետիոտնային անցումները: 

Նոր հետիոտնային
անցումներ



Անվտանգության կղզյակ
Տրանսպորտային միջոցների կուտակումներից և
խցանումներից խուսափելու նպատակով
Բաղրամյան պողոտա-Մոսկովյան փողոց
խաչմերուկում կատարվել է երթևեկության
կազմակերպման փոփոխություն: Պլաստմասյա
պահպանապատերից կառուցված եռանկյունաձև
անվտանգության կղզյակի շնորհիվ Բաղրամյան
պողոտայով Սայաթ-Նովապողոտայի
ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային
միջոցների համար լուսացույցը, Կանգ-Գիծ
գծանշումը և տվյալ հատվածի հետիոտնային
անցումը մոտ 25 մետր տեղափոխվել են դեպի

նշված խաչմերուկ, ինչի շնորհիվ՝

• մեծացել է տվյալ խաչմերուկի
թողունակությունը

• Բաղրամյան պողոտայի երթևեկելի առաջին
գոտուց աջ շրջադարձով դեպի Մոսկովյան ու
Սարյան փողոցներ երթևեկող
տրանսպորտային միջոցները նշված մանևրը
կատարում են անընդհատ՝ առանց լուսացույցի
արգելող ազդանշանին հանդիպելու



Ճանապարհապարեկային
ծառայության ավտոմոբիլներում
տեղադրվել են 15 GPS տեղորոշիչ
համակարգեր, որոնք
հնարավորություն են տալիս առցանց
տեսնել ծառայողական
ավտոմոբիլների գտնվելու վայրը և
հետևել դրանց շարժին: Նշված
համակարգը թույլ է տալիս դեպքի
վայրեր ուղարկել առավել մոտ գտնվող
կարգախմբերին, ինչպես նաև առավել
արդյունավետ վերահսկել նրանց
ծառայությունը: 

GPS տեղորոշիչ համակարգեր



Ուսումնական տարին սկսվելու
կապակցությամբ Ճանապարհային
ոստիկանության կարգախմբերը
սեպտեմբերի 1-ից իրականացրել են միամսյա
ուժեղացված ծառայություն
Հանրապետության դպրոցամերձ
տարածքներում: Նոր ուսումնական տարվան
ընդառաջ ՀՀ ոստիկանության պետի
հանձնարարականով Ճանապարհային
ոստիկանությունը մի շարք այլ
միջոցառումներ է իրականացրել
մայրաքաղաքի դպրոցամերձ
ճանապարհահատվածներում` առավել
անվտանգ երթևեկության կազմակերպման
նպատակով:

Մասնավորապես՝
• նվազեցվել է տրասպորտային միջոցների

առավելագույն թույլատրելի
արագությունը

• թարմացվել են ճանապարհային
նշանները և գծանշումները

Ուժեղացված ծառայություն
դպրոցամերձ տարածքներում
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Հուլիսի 3-ից գործում է Ճանապարհային
ոստիկանության Օպերատիվ
կառավարման կենտրոնը: Սա
Ճանապարհային ոստիկանության
համակարգի վերջին
նորամուծություններից ևս մեկն է: 

Կենտրոնը հնարավորություն ունի 1-77 
հեռախոսահամարով միաժամանակ
ընդունել մինչև 6 հեռախոսազանգ, բացի
այդ, հնարավորություն է ստեղծվել առցանց
ռեժիմով հետևելու այն խաչմերուկների
երթևեկությանը, որոնք կահավորված են
Ճանապարհային ոստիկանության
տեսախցիկներով: Օպերատիվ
կառավարման կենտրոնի առկայությունը
հնարավորություն է տալիս առավել
հրատապարձագանքել քաղաքացիների
ահազանգերին:





Փոփոխություններ շրջանաձև երթևեկության
խաչմերուկներում

Հանրապետության հրապարակ







P.S.
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