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Մայթերի, պ�րակների 
սալիկապատ�մն
ընդգրկել է 1453 մ2 տարածք: 

Հենապատեր են կառ�ցվել, 
վերանորոգվել Արաբկիր 
վարչական շրջանի 4 
հասցեներ�մ  ̀225 մ2 
ընդհան�ր տարածքով:

2016թ. Արաբկիր վարչական շրջան�մ իրականացվել են
 փողոցների և բակերի ասֆալտապատ�մ՝ 62 000մ2,
 եզրաքարերի փոխարին�մ՝ 325.5մ,
 թեքահարթակների կառ�ց�մ և վերանորոգ�մ՝ 37 հատ։

Վարչական շրջան�մ ևս 13 հասցե ապահովվել է 2 660 կմ երկար�թյամբ լ�սավոր�թյան 
ցանցով։

ՇԻՆԱՐԱՐ��Ն ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳ�Մ
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ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նորաստեղծ կանաչապատված հատվածներն ընդհան�ր առմամբ կազմել են 3 055 մ2 տարածք։ 
Ստեղծվել է 7 475 մ2 ընդհան�ր մակերեսով 7 հանգստյան գոտի։ 
Կառ�ցվել են պ�րակներ

Տիգրանյան 14 հասցեի տարածք�մ՝ 800 մ2, 
Բաբայան 22 հասցեին հարակից տարածք�մ՝ 500 մ2,
Կոմիտաս 16 հասցեին հարակից տարածք�մ՝ 2 500 մ2,
Կոմիտաս 26 հասցեին հարակից տարածք�մ՝ 680 մ2։
Շրջանցիկ թ�նել հատ�կ դպրոցին հարակից տարածք�մ 1 100 մ2։

Վերակառ�ցվել է Վ.Դավթյանի անվան մանկական զբոսայգին՝ 1 050 մ2։ 
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ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

7280 մ2 մակերես�մ տնկվել է 98 600 հատ ծաղկասածիլ, 3 000 թ�փ և 2 460 ծառ։ 

Մշտապես բարեկարգվ�մ և խնամվ�մ է 53 հա կանաչապատ տարած�թյ�ն։ 

Անցկացվել է 700 գծմ երկար�թյամբ ոռոգման նոր ցանց։ Վերանորոգվել են ոռոգման ցանցի 
վնասված 1 960 գծմ ընդհան�ր երկար�թյամբ հատվածներ։  
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ԲՆԱԿՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆ�Մ

10 հասցեներ�մ վերականգնվել և թարմացվել են շենքերի ճակատային մասի թափվող 
սալիկները։ 
Բարեկարգվել է 114 մ�տք։
Վերանորոգվել է 10 035,7 մ2 մակերեսով տանիք, որից 33 շենքեր�մ՝ 5 736,9 մ2 հարթ, իսկ 
91 շենք�մ՝ 4 298,8 մ2 թեք։
Ամրացվել է վթարային 58, նորոգվել՝ 255 պատշգամբ։
Համատիր�թյ�ններին տրամադրված նյ�թերով  վերանորոգվել է 1 710 մ2 թեք տանիք։ 
Իրականացվել են 1 535 գծմ ընդհան�ր երկար�թյամբ ներքին ջրագծերի վերանորոգման 
աշխատանքներ 30 բ/բ շենքեր�մ։ Վերանորոգվել է 18 վերելակ։  
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳ�Մ

Բարեկարգվել է 12 155 մ2 ընդհան�ր մակերեսով 42 
բակային տարածք։ 

 Հիմնանորոգվել է 9 բակ։ 

Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել 
7 բակ�մ։ 

Ապամոնտաժվել է 25 ավտոտնակ։ 

Հանրային նշանակ�թյան բարեկարգ հատվածի է 
վերածվել ապօրինի հողազավթված 2 500 մ2 տարածք։  
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳ�Մ

Ադոնց 13 հասցեի բակ�մ կառ�ցվել է մինի 
ֆ�տբոլի խաղադաշտ:
Բակային տարածքները նկարազարդվել են, 
համալրվել մարզագ�յքով:  
Տեղադրվել են 115 նստարաններ, 1 
զր�ցարան, մանկական խաղեր: 
26 հասցե�մ կառ�ցվել են 
խաղահրապարակներ:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՈԼՈՐՏ

ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳ�Մ

Ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգ�մ` 3 920 գծմ,
Կոյ�ղատար համակարգի վերանորոգ�մ` 1 850 գծմ,
Գազիֆիկաց�մ` 2 228 գծմ,
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համակարգի նորոգ�մ` 5 958 գծմ,
Արտաքին լ�սավոր�թյան ցանցի անցկաց�մ` 2 350 գծմ, տեղադրվել է 58 սյ�ն և 60 պատային 
ամրաց�մ:

Կազմակերպվել է 67 ծնողի 
այցել�թյ�ն ԼՂՀ-�մ և ՀՀ 
սահմանամերձ գոտիներ�մ 
ժամկետային զինծառայ�թյան մեջ 
գտնվող արաբկիրցի 
զինծառայողներին: 

Կազմակերպվել են այցել�թյ�ններ 
ԼՂՀ  Մարտ�նի քաղաք�մ ծառայող 
արաբկիրցի զինծառայողներին, նրանց 
հանձնվել են նվերներ:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՋԱԿՑ��Ն

Սոցիալապես անապահով հարյ�րավոր ընտանիքների տրամադրվել է դրամական 
աջակց�թյ�ն։

Տարբեր բարեգործական ճաշարաններ�մ սնվ�մ են 278 արաբկիրցի։

Ճամբար մեկնող 100 երեխա նվեր է ստացել մարզաշապիկներ, արևապաշտպան 
գլխարկներ, քաղցրավենիք և խաղեր։ 

Մանկապարտեզների ավագ խմբերի 747 և սոցիալապես անապահով ընտանիքի 200 
երեխայի հատկացվել են դպրոցական պայ�սակներ։ 

Կառ�ցվել է 37 թեքահարթակ։  
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՋԱԿՑ��Ն

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Էրեբ�նի-Երևան 2798» տոնակատար�թյան 
սոցիալական բաղադրիչի շրջանակ�մ 290 
ընտանիքի տրամադրվել է անհրաժեշտ 
կենցաղային տեխնիկա։ 

Պետպատվերի շրջանակ�մ 16 սոցիալապես անապահով անձանց տրվել են միջնորդագրեր՝ 
անվճար բ�ժօգն�թյ�ն ստանալ� համար։ 

Նախադպրոցական հիմնարկների հիմնանորոգ�մ, 
վերանորոգ�մ.

հիմնանորոգվել է հ.25 մանկապարտեզը, 
վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել բոլոր 
մանկապարտեզներ�մ։ 

Նախադպրոցական հիմնարկների համար գ�յքի ձեռքբեր�մ.
ձեռք են բերվել զգեստապահարան, բազմահարկ 
մահճակալներ, մանկական աթոռներ, սեղաններ, 
սառնարան, 
անվճար հիմ�նքով մանկապարտեզ է հաճախ�մ 2482 
երեխա։
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ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Սպորտդպրոցներ հաճախող երեխաների 
թիվը

Մենապայքարային մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոց են 
հաճախ�մ` 164,

Արաբկիրի  համալիր մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոց` 469,

Երևանի Ալ. Գրիգորյանի անվան 
ս�սերամարտի մանկապատանեկան 
մարզադպրոց` 238,

Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոց` 426,

Շախմատի մանկապատանեկան 
մարզադպրոց` 225 երեխա և պատանի:

Հիմնանորոգվել է 3 մարզադպրոց՝ Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան 
մարզադպրոցը, Ա. Գրիգորյանի անվան ս�սերամարտի մարզադպրոցը, Րաֆֆ� անվան 
դպրոցի տարածք�մ գործող մարզադպրոցը։  
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ՄՇԱԿ�ԹԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Կենտրոններ հաճախող երեխաների թիվը
Կ. Սարաջյանի անվան երաժշտական 
դպրոց է հաճախ�մ 503, 
Ալ. Հեքիմյանի անվան երաժշտական 
դպրոց՝ 493 երեխա։

Հ.5 և հ.6 գրադարաններից օգտվ�մ էս 
3251 ընթերցող։ 
«Երևանյան ամառ-2016» ծրագրի 
շրջանակներ�մ վարչական շրջանի Վ. 
Դավթյանի անվան զբոսայգ�մ, Քանաքեռ 
ՀԷԿ, Փափազյան 21, Տոլբ�խին 4, Ա. 
Ավետիսյանի 74, 76 հասցեներ�մ 
կազմակերպվել են բակային ճամբարներ։ 
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

Արաբկիր վարչական շրջանի պատվիրակ�թյ�նը հյ�րընկալվել և մասնակցել է Պլեսի Ռոբինսոն 
քաղաքի տոնին նվիրված տոնական միջոցառ�մներին։ Միսս Պլեսի Ռոբինսոն գեղեցկ�թյան 
մրց�յթի ժյ�րիի կազմ�մ ընդգրկված են եղել Արաբկիրի պատվիրակ�թյան անդամները։ 
Ֆրանսիայ�մ համերգային ծրագրեր�մ Հայաստանն են ներկայացրել Հայկ Պետրոսյանն � 
Նարինե Դովլաթյանը։ 
Հաշմանդամ�թյ�ն �նեցող 3 արաբկիրցի երեխաների համագործակց�թյան արդյ�նք�մ 
նվիրվել են անվասայլակներ։

Արաբկիր-ՌԴ Սանկտ Պետերբ�րգի Վասիլեօստրովսկի վարչական շրջան համագործակց�թյան 
արդյ�նք�մ ծրագրեր են հաստատվել։
Արաբկիր-ԼՂՀ համագործակց�թյան շրջանակ�մ Մարտ�նի քաղաք և զորամասեր 
այցել�թյ�ններ են կազմակերպվել։ 
Լոռ� մարզի հետ համագործակց�թյան շրջանակ�մ այցել�թյ�ն է կազմակերպվել Դսեղի 
մանկապարտեզ։ Լոռ� մարզի դպրոցներին տրվել են մեթոդական ձեռնարկներ, �ս�մնական 
գրական�թյ�ն և �ս�մնադիտողական պարագաներ։ 
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