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Սիրելի՛ համաքաղաքացիներ,

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանն ամ փո փում է աշ
խա տան քա յին տա րին ար դեն ա վան դա կան 
դար ձած տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րի թո
ղարկ մամբ։  Լիա հույս եմ, որ դուք կթեր թեք հաշ
վետ վութ յան է ջե րը և կ ծա նո թա նաք ան ցած 
տար վա ըն թաց քում  Ձեր վար չա կան շրջա նում 
կա տար ված աշ խա տանք նե րին։ Ու րա խութ յամբ 

եմ ար ձա նագ րում, որ Եր ևան քա ղա քի բո լոր վար
չա կան շրջան նե րում մե ծածա վալ աշ խա տանք
ներ են ի րա կա նաց վել, և  տա րե վեր ջին կա րող ենք 
վստահ ա սել, որ ձեռք բե րում  նե րի շար քը ոգ ևո
րիչ է։  Պետք է նշեմ, որ այդ գոր ծում ի րենց զգա լի 
լու ման հա վա սա րա պես ներդ րել են ինչ պես մեր 
բնա կիչ ները, այն պես էլ վար չա կան շրջան նե րի 
ղե կա վար նե րը։ 
Վս տահ եմ, որ առ կա ո րա կա կան փո փո խութ յուն
նե րը՝ բա րե կարգ ված բա կա յին տա րածք նե րը, 
կա ռուց ված խա ղահ րա պա րակ նե րը, ա վե լա ցած 
կա նա չա պատ տա րածք նե րը, բա րե կարգ ու լու
սա վոր մայ թերն ու փո ղոց նե րը ի րենց ան մի ջա
կան ազ դե ցութ յունն են ու նե նա լու Եր ևա նի յու
րա քանչ յուր բնակ չի կյան քի ո րա կի և  ընդ հա նուր 
քա ղա քա յին մի ջա վայ րի դրա կան փո փո խութ յան 
տե սանկ յու նից։
Վս տահ եմ  նաև, որ այն տե սա նե լի արդ յուն քը, 
որ ար ձա նագ րել ենք հարմարավետ քա ղա քա յին 
մի ջա վայր ստա նա լու գոր ծում, լի նե լու է յու րա
քանչ յու րիս հո գա տար վե րա բեր մուն քի ու հո գա
ծութ յան ա ռար կան, ինչն էլ թույլ է տա լու ի րա կա
նաց նել նոր ծրագ րեր՝ մեր մայ րա քա ղա քի և ն րա 
վար չա կան շրջան նե րի զար գա ցու մը դե պի եր կա
րա ժամ կետ հե ռան կար ուղ ղոր դե լու նպա տա կով։

Տարոն Մարգարյան
Երևանի քաղաքապետ

 Նոր Նորք վար չա կան շրջա նի հար գե լի՛ բնա կիչ ներ,

2017 թվա կա նին մեր վար չա կան շրջա նում հա ջո ղութ յամբ ի րա կանց
վե ցին մի շարք կար ևոր ծրագ րեր, շա րու նակ վե ցին զար գաց ման ու 
բա րե կարգ ման աշ խա տանք նե րը։ Նոր Նորքն իր յու րա հա տուկ կո
լո րի տով, բա րե կարգ փո ղոց նե րով ու կա նա չա պատ տա րածք նե րով, 
ի հար կե նաև իր սրտա ցավ և  ու շա դիր բնա կիչ նե րով օ րե ցօր դառ նում 
է ա վե լի գրա վիչ ու բա րե կե ցիկ։ Այս ա մենն ի րա կան է դառ նում բո լո րիս 
ջան քե րի շնոր հիվ, և շատ կար ևոր է հե տա գա տա րի նե րին ևս շա րու
նա կել վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րութ յան ու բնա կիչ նե րի հա մա գոր
ծակ ցութ յու նը՝ նոր հա ջո ղութ յուն ներ ար ձա նագ րե լու հա մար։  
Յու րա քանչ յուր բնակ չի պատ րաս տա կա մութ յունն ու մաս նակ ցութ
յու նը Նոր Նորքի զար գաց մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րին ոչ միայն 
անհ րա ժեշտ է, այլև՝ ար ժե քա վոր։ Վս տահ եմ, որ մեր վար չա կան 
շրջա նի բնա կիչ նե րը շա րու նա կե լու են ի րենց խոր հուրդ նե րով և  ա ռա
ջար կութ յուն նե րով մալ մեր կող քին ու նպաս տել Նոր Նոր քի հե տա
գա բար գա վաճ մա նը։

Նոր Նորք վար չա կան շրջա նի ղե կա վար
Ար մեն Ու լի խան յան
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2017 թ. Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են շի նա րա րա կան և բա րե կարգ
ման լայ նա ծա վալ աշ խա տանք ներ։

•	 Փո ղոց նե րի և բա կե րի աս ֆալ տա պա տում՝ շուրջ 95000 
քմ: 

•	 Պու րակ նե րի, այ գի նե րի, խա ղահ րա պա րակ նե րի սա լի
կա պա տում՝ 1185 քմ:

•	 Եզ րա քա րե րի վե րա նո րո գում՝ 500 գծմ: 

• 2017 թվա կա նին վար չա կան շրջա նում կա ռուց վել է 36 նոր 
թե քա հար թակ։ 

2015

2016

2017

2015

2016

2017
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2017 թ. Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում  ի րա կա նաց վել են զգա լի աշ խա տանք ներ բնա կա
րա նա յին ֆոն դի պահ պան ման ուղ ղութ յամբ։

•	 Վար չա կան շրջա նի ծրագ րով կա տար
վել են 77 շեն քի 151 մուտ քե րի, 49 շեն քի 
9003 քմ հարթ տա նիք նե րի, 20 վթա րա
յին պատշ գամբ նե րի ամ րաց ման և վե
րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ, 7 վե րե
լակ նե րի վերանորոգման աշ խա տանք
ներ:

•	 Հա մա տի րութ յուն նե րի մի ջոց նե րով կա
տար վել են 163 շեն քի 8582 քմ հարթ և 208 
շեն քի 4540 քմ թեք տա նիք նե րի վե րա
նո րոգ ման աշ խա տանք ներ: Վար չա կան 
շրջա նի և հա մա տի րութ յուն նե րի հետ 
հա մա տեղ կա տար վել է 27 շեն քի 1853 քմ 
թեք տա նիք նե րի վե րա նո րոգ ման, 25 շեն
քի 720 գծմ ջր թափ խո ղո վակ նե րի տե
ղադր ման աշ խա տանք ներ:

2015 2016 2017
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2017 թ. Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում բա կա յին տա րածք նե րի բա րե կարգ ման լայ նա ծա
վալ աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել։

Վե րա կա ռուց վել և բա րե կարգ վել է 30 բա կա յին տա րածք, որտեղ տեղադրվել են ման կա
կան խաղեր, մար զա սարքեր, զրու ցա րաններ և  նստա րաններ, հիմնանորոգվել և կառուցվել են 
աստիճանահարթակներ, « Տորք Ան գեղ» մար զամ շա կու թա յին կենտ րո նի տա րած քում կա ռուց վել 
է մի նի ֆուտ բո լի դաշտ: 

Կառուցվել, վերակառուցվել, բարեկարգվել և նոր տեսք են ստացել մանկական 
խաղահրապարակները՝ 

•	 7րդ զանգ վա ծի 5րդ շեն քի, 

•	 Վիլն յու սի 41 շեն քի,

•	 Նան սե նի 1ին նրբանցք 4րդ շենքի,

•	 Գալշոյան 12 շենքի, 

•	 Գյուլիքեխվյան 29 շենքի, 

•	 8րդ զանգվածի 34 շենքի հարակից տարածքները։ 
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2017 թ. Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում ա ռաջ նա հերթ տեղ են զբա ղեց րել սո ցիա լա կան 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րը։

Կազմակերպվել  է Նոր Նորք վարչական շրջանից ՀՀ և ԼՂՀ սահմանամերձ գոտիներում 
ծառայող երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների 440 ծնողների այցելությունը 
զորամասեր։ 

•	 1041 ըն տա նի քի ցու ցա բեր վել է դրա մա կան ա ջակ
ցութ յուն,

•	 27 ըն տա նի քի տրա մադր վել է հա գուստ,  

•	 30 ըն տա նիք ստա ցել է վա ռե լա փայտ,

•	 625 շա հա ռու օգտ վում է 6 բա րե գոր ծա կան ճա շա րա
նից,

•	 22 ման կա պար տեզ նե րի ա վագ  խմբե րի 1349 ե րե խա 
որ պես նվեր ստա ցել է դպրո ցա կան պա յու սակ ներ և 
գ րե նա կան պի տույք ներ,

•	 Սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 24րդ դա
սա րան նե րի շուրջ 550, ինչ պես նաև` սի րիա հայ 10 
ե րե խա յի հատ կաց վել են դպրո ցա կան պա յու սակ ներ 
և գ րե նա կան պի տույք ներ,

•	 Կազ մա կերպ վել է Նոր Նոր քի` սոց. ա նա պա հով ըն
տա նիք նե րի շուրջ 250 ե րե խա նե րի հան գիս տը բա
կա յին ճամ բար նե րում, 100 ե րե խա նե րի հան գիս տը՝  
Ծաղ կա ձո րի «Աղբ յուր» ճամ բա րում:

•	 Ամա նոր յա տո նե րի առ թիվ սո ցիա լա պես ա նա պա հով 
շուրջ  1600 ըն տա նի քի տրա մադր վել են ա մա նոր յա 
սննդի փա թեթ ներ:

•	 Ամանորյա տոների առթիվ սոցիալապես անապահով 
ընտանիքենրի 5000 երեխաների տրամադրվել են 
նվերփաթեթներ։ 

•	 «Է րե բու նիԵր ևան 2799» տո նա կա տա րութ յան սո ցիա
լա կան բա ղադ րի չի շրջա նա կում Եր ևա նի քա ղա քա
պե տի նա խա ձեռ նութ յամբ վար չա կան շրջա նի սո
ցիա լա պես ա նա պա հով 286 ըն տա նի քի տրա մադր վել 
է ա ջակ ցութ յուն (կեն ցա ղա յին տեխ նի կա): 
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ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. զ գա լի աշ խա տանք ներ են կա տար վել կրթա կան ծրագ րե րի ո լոր տում։

•	 Եր ևա նի 2017թ. շին բա րե կարգ ման ծրագ րով  հիմն ա նո րոգ վել են հ. 109 և հ. 118 ման կա պար
տեզ նե րի տա նիք նե րը:

•	 Հիմն ա նո րոգ վել և կա հա վոր վել է հ. 114 ման կա պար տե զը, վե րա նո րոգ վել է հ. 99 ման կա պար
տե զի ցան կա պա տը, 2 խմբա սեն յակ, հ. 101 և հ. 105 ման կա պար տեզ նե րի ե րաժշ տութ յան դահ
լիճ նե րը, հ. 120 ման կա պար տե զի ֆիզ կուլ տու րա յի դահ լի ճը, հ. 110 ման կա պար տե զի բուժ կե տը 
և 4 խմբա սեն յակ, աս ֆալ տա պատ վել է հ.119 ման կա պար տե զի բա կը: Վե րա նո րոգ վել և կա հա
վոր վել է  հ. 101 ման կա պար տե զի լո գո պե դի սեն յա կը,  հ. 117 ման կա պար տե զի մար զա դահ լի ճը, 
բուժ կե տը և այլ աշ խա տա սեն յակ նե րը:   

•	 Նոր Նոր քի ման կա պար տեզ նե րը 2017թ. հա մալր վել են նոր գույ քով՝ ման կա կան ա թոռ`755 
հատ, ման կա կան սե ղան` 150 հատ, ե ռա հարկ մահ ճա կալ` 233 հատ, երկ հար կա նի մահ ճա
կալ` 296 հատ, ման կա կան զգես տա պա հա րան` 127 հատ:

•	 Նոր Նոր քի 22 ման կա պար տեզ ներում անվ ճար հի մունք նե րով ապահովվել է 4238 ե րե խայի 
նախադպրոցական ուսուցումը։ 

•	 Վար չա կան շրջա նի ման կա պար տեզ նե րում կազ մա կերպ վել են ծրագ րով նա խա տես ված մի
ջո ցա ռումն ե ր: Կազ մա կերպ վել են Ա մա նո րին, Մայ րութ յան և գե ղեց կութ յան տո նին, Հաղ թա
նա կի օր վան, Հու նի սի 1ի և Է րե բու նիԵր ևան2799 տո նա կա տա րութ յուն նե րին նվիր ված զանգ
վա ծա յին մի ջո ցա ռումն եր, որ տեղ ընդգրկ վել են բո լոր ու սումն ա կան հաս տա տութ յուն նե րը:

2015

2016

2017

504

1,132

1,561
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են տա րաբ նույթ մշա կու թա յին 
ծրագ րեր։

•	 Մ շա կու թա յին հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի 
ցու ցա կա յին թի վը մի ջին հաշ վար կով Ս. Աս լա մազ յա նի ան
վան թիվ 1 ե րաժշ տա կան դպրո ցում 476 է, Հ. Դա նիել  յա նի ան
վան ար վես տի դպրո ցում` 718, Նոր Նոր քի մշա կույ թի կենտ րո
նում` 255:

•	 Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում կազ մա կերպ վել են պե տա
կան տո նե րի և հի շա տա կի օ րե րի հետ կապ ված զանգ վա ծա
յին մի ջո ցա ռումն եր, հո բել  յա նա կան, գրա կանե րաժշ տա կան 
ցե րե կույթ ներ:

•	 Նշվել են Ա մա նո րը, Բա նա կի 25րդ տա րե դար ձը, Տեառ նըն
դա ռա ջը, Սուրբ Սարգ սի տո նը, Գիրք նվի րե լու, Մայ րե նի լեզ վի 
մի ջազ գա յին  օ րե րը, Բուն Բա րե կեն դա նը, Պոե զիա յի և Թատ
րո նի մի ջազ գա յին օ րե րը, Հու մո րի մի ջազ գա յին օ րը, Մա յիս
յան ե ռա տո նը, Համ բարձ ման տո նը, Ե րե խա նե րի ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նութ յան մի ջազ գա յին օ րը, Խա ղո ղօրհ նե քը, 
Գի տե լի քի օ րը, ՀՀ Ան կա խութ յան օ րը, Ու սուց չի տո նը, Տա րեց
նե րի օ րը, Է րե բու նիԵր ևան 2799ամ յա կը, Գի տութ յան, Ու սա
նո ղութ յան, Ե րի տա սար դութ յան տո նե րը:

•	 «Եր ևան յան ա մառ 2017» ծրագ րի շրջա նակ նե րում կազ մա
կերպ վել են ա վե լի քան 25 բա կա յին մի ջո ցա ռում, ին տե լեկ  
տո ւալ խաղ մրցույթ ներ, ցու ցա հան դես ներ, այ ցե լութ յուն ներ 
են կազ մա կերպ վել Հա յաս տա նի պատ մա կան վայ րեր, թան
գա րան ներ, ցու ցաս րահ ներ:
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ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են բազ մա թիվ սպոր տա յին ծրագ րեր։

•	 Ա շոտ Ղուլ  յա նի ան վան ման կա պա տա նե կան, մար զա տեխ նի կա կան կենտ րո ն հաճախող 
երեխաների թիվը 292 է, Ռու դոլֆ Կա րա պետ յա նի ան վան ման կա պա տա նե կան հա մա լիր 
մար զադպ րո ցում` 373, Եր ևա նի «Տորք Ան գեղ» մար զամ շա կու թա յին կենտ րո նում` 705, Նոր 
Նոր քի շախ մա տի ման կա պա տա նե կան մար զադպ րո ցում` 197: 

•	 Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում կազ մա կերպ վել են զանգ վա ծա յին, ա ռող ջա րա րա կան, 
մար զա կան ու ե րի տա սար դա կան  մի ջո ցա ռումն եր՝ ՀՀ Ան կա խութ յան 26րդ տա րե դար ձին 
նվիր ված դպրո ցա կան նե րի 26րդ մար զա կան խա ղե րը, Ազ գա յին ժո ղո վի գա վա թի խա ղար
կութ յան մրցումն ե րը, « Լա վա գույն մար զա կան ըն տա նիք 2017թ.»  մրցույ թը, «Ա ռողջ սե րունդ` 
պաշտ պան ված հայ րե նիք 2017թ.»  հա մա քա ղա քա յին բա կա յին ա վան դա կան փա ռա տո նը, 
2017թ. նա խա զո րա կո չա յին և զո րա կո չա յին տա րի քի ե րի տա սար դութ յան հան րա պե տա կան 
ռազ մա մար զա կան խա ղե րը, ներշր ջա նա յին տար բեր մրցումն եր, սպորտ լան դիա ներ:

•	 Նոր Նոր քի մար զիկ նե րը հա ջո ղութ յամբ մաս նակ ցել են նաև մի ջազ գա յին տար բեր մրցույթ
նե րի. լա վա գույն նե րը խրա խուս վել են Նոր Նորք վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի կող մից:

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ 

2017 թ. քա ղա քա յին կա նա չա պատ ման լայ նա ծա վալ աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել 
Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում։

•	 «Նոր Նորք կա նա չա պա տում» ՓԲԸ կող մից 2017թ. վար չա կան 
շրջա նում վե րա նո րոգ վել է 870 գծմ  ո ռոգ ման ցանց բակային 
տարածքներում, անց կաց վել է  400 գծմ  ո ռոգ ման նոր ցանց:

•	 Ստեղծվել է 25150 քմ սի զա մար գ։

•	 Տնկվել է 217730 ծաղիկ։ 
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ

2017 թ.  ի րա կա նաց վել են ար տա քին լու սա վո րութ յան ցան ցի անց կաց ման աշ խա տանք ներ։

Վարչական շրջանի արտաքին լուսավորության ցանցը բարելավվել է «Եր քաղ լույս» ՓԲ ըն կե
րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան  արդ յուն քում։

Անցկացվել է  5875   գծմ երկարությամբ լուսավորության նոր ցանց՝ 151 լուսակետով։ 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

2017 թ. Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում զգա լի աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել ար տա քին կա պե րի զար
գաց ման ուղ ղութ յամբ։

•	 2017թ. հու նի սի 8ին Եր ևա նի Նոր Նորք վար չա կան շրջա նի և Ավստ րա լիա յի Սիդ նե յի Վի լը բիի 
շրջա նի միջև ստո րագր վել է հա մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ հա մա ձայ նա գիր փոր ձի փո
խա նակ ման և ձ ևա վոր ված հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման նպա տա կով: 

•	 Նոր Նորք վար չա կան շրջա նում հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց վել է «Ա րի տուն2017» ծրա գի րը:

•	 «Է րե բու նիԵր ևան2799» տո նա կա տա րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու նպա տա կով Նոր Նորք 
վար չա կան շրջա նը հյու րըն կա լել է Նո վո սի բիրսկ և Խար կով քա ղաք նե րի պատ վի րա կութ
յուն նե րին:

•	 Ար տա քին կա պե րի ընդ լայն ման նպա տա կով կազ մա կերպ վել են աշ խա տան քա յին կար ևոր 
հան դի պումն եր և քն նար կումն եր տար բեր երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԵՐ», «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ», «ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԶ» ՓԲԸ-ՆԵՐԻ ՀԵՏ
       ՀԷՑ ՓԲԸի հետ համագործակցության արդյունքում 
կատարվել են բազմաբնակարան շենքերի 9 մուտքերի 
1260 գծմ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման 
համակարգի վերանորոգման աշխատանքներ։
      Վեոլիա Ջուր ՓԲԸի հետ համագործակցության 
արդյունքում իրականացվել են կոյուղատար 
համակարգի 168 գծմ և 50 դիտահորերի վերանորոգման 
և ջրատար համակարգի 105 գծմ վերանորոգման 
աշխատանքներ։
      Վերակառուցվել են Մամիկոնյան 17ա հասցեի 
ջրատար և կոյուղատար համակարգերը։  
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