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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

 Հար գե լի՛ է րե բու նե ցի ներ,

2017 թվա կա նին մեր վար չա կան շրջա նում բա վա կա նին արդ յու նա
վետ և հա ջող ծրագ րեր ի րա կա նաց վե ցին։ Ներ կա յաց նե լով կա տար
ված աշ խա տանք նե րի հաշ վետ վութ յու նը՝ պետք է ար ձա նագ րենք 
կար ևոր փաստ՝ ան ցած տա րի նե րին գրանց ված տեմ պը շա րու նա կել 
ենք պահ պա նել բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով։ Կա տար ված աշ խա տանք
նե րի հա ջող ըն թաց քը մեծ մա սամբ պայ մա նա վոր ված է ե ղել այն հա
մա գոր ծակ ցա յին մո տեց մամբ, որ ցու ցա բե րել եք և շա րու նա կում եք 
ցու ցա բե րել դուք, սի րե լի՛ է րե բու նե ցի ներ։ 
Հա ջորդ տա րի, ինչ պես և նախ կի նում, մեր աշ խա տանք ներն ուղղ ված 
են լի նե լու  բո լո րիս հիմ ա կան նպա տակն ի րա գոր ծե լուն, այն է՝ ա վե լի 
շե նաց նել ու զար գաց նել Է րե բու նի վար չա կան շրջա նը: Վս տահ ե ղեք, 
որ այ սու հետև ևս հաշ վի են առն վե լու յու րա քանչ յու րիդ ա ռա ջար կութ
յուն նե րը, լու ծում են տրվե լու ձեզ հու զող հար ցե րին ու ար վե լու է հնա
րա վոր ա մեն ինչ յու րա քանչ յու րիդ հա մար հար մա րա վետ ու հա ճե լի 
մի ջա վայր ստեղ ծե լու նպա տա կով։

Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի ղե կա վար
Դա վիթ Գ րի գոր յան
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ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

2017 թվա կա նին Էրեբու նի վար չա կան շրջա նում կատարվել են աս ֆալ տա պատ ման, եզ րա
քա րե րի վե րա նո րոգ ման և հե նա պա տե րի կա ռուց ման աշ խա տանք ներ։

Փո ղոց նե րի, մայ թե րի, բա կե րի աս ֆալ տա պա տում 
• Ի րա կա նաց վել է փո ղոց նե րի և բա կա յին տա րածք

նե րի ըն թա ցիկ վե րա նո րո գում՝ 70957 քմ աս ֆալ տա
պա տում:

Հե նա պա տե րի կա ռու ցում, վե րա նո րո գում 
• Գ լին կա յի փող., Խա ղաղ Դո նի փող. հ.1/1 շենք,  Նոր 

Ա րե շի 41րդ փող.՝  հենապատերի վե րա նո րո գում։

Այլ շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ
• Սա րի թա ղի 3րդ փող. դե պի 10րդ փող. նոր աս տի

ճան նե րի կա ռու ցում

• Ար ցա խի պող. հ. 4 շեն քի  10 հե նաս յունե րի ամ րա ցում

Թե քա հար թակ նե րի կա ռու ցում
• Կա ռուց վել է 30  թե քա հար թակ 

2015

2016

2017
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

2017 թ. զ գա լի աշ խա տանք է կա տար վել շքա մուտ քե րի, շքա պատշ գամբ նե րի, վե րե լակ նե րի 
և տա նիք նե րի վե րա նո րոգ ման ուղ ղութ յամբ։

• ի րա կա նաց վել են վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ 46 
շեն քե րի  126 մուտ քե րում: 

• 50 բազ մաբ նա կա րան շեն քե րում վե րա նո րոգ վել են   
7731 քմ մա կե րե սով հարթ տա նիք ներ:                              

• 63 բազ մաբ նա կա րան շեն քե րում վե րա նո րոգ վել են   
3061 քմ մա կե րե սով  թեք տա նիք ներ: 

• 18 պատշ գամբ նե րի վե րա նո րո գում՝  Ար ցա խի պող. հ. 4 
շենք, Տ.  Մե ծի պող. հ. 48 շենք, Տ.  Մե ծի պող. հ. 74 շենք:

• Նկարազարդվել է  27 բա կա յին տա րածք ։
• 
• Վերանորոգվել է 9 վե րե լակ ։

• Համատիրության հետ համագործակցությամբ 
նորոգվել է 1549 գծմ ջրթափ խողովակ։ 
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

2017 թ. կա ռուց վել են խա ղահ րա պա րակ ներ, պու րակ, ի րա կա նաց վել են բա կա յին են թա
կա ռուց վածք նե րի ներկ ման և վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ։

Բա կա յին տա րածք նե րի հիմ ա նո րո գում, բա րե
կար գում

• Հիմնանորոգվել է 6 բակ՝ Սա րի  թա ղի 9րդ շար քի վերջ
նա մա ս,   Ար ցա խի պող. հ. 1 շ.,  Ար ցա խի պող. հ. 22,   
Ա զա տա մար տիկ նե րի փող. հ. 78,    Մու րա ցա նի փող. հ. 
192,   Խ.  Դո նի փող. հ. 27 հասցեներում:

• 19 բակերում իրականացվել են գույքի նորոգման և 
տեղադրման աշխատանքներ։

• Բա կա յին տա րածք նե րում տե ղադր վել են   նստա րան
ներ , զրու ցա րան ներ,  սպոր տա յին ման կա կան խա
ղեր:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

2017 թ. սո ցիա լա կան ծրագ րե րը շա րու նա կել են լի նել վար չա կան շրջա նի աշ խա տա կազ մի 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում։

• Կազ մա կերպ վել է 266 ծնող նե րի այ ցե լութ յուն Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում և ՀՀ սահ մա նա
մերձ գո տի նե րում ծա ռա յող ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րին:

• Գեր մա նա կան Կար միր խա չի Բա դենՎ յուր տեմ բեր գի երկ րա մա սա յին կազ մա կեր պութ յան 
հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի հետ հա մա տեղ վար չա կան շրջա նում բաց վել է «Գ թութ յան խո
հա նո ցի» ար տագ նա սպա սարկ ման կենտ րոն՝ 70 շա հա ռո ւի հա մար: 

• Վար չա կան շրջա նի տա րած քում հայտ նա բեր ված ա նօթ ևան նե րը տե ղա փոխ վել են « Հանս 
Ք րիս տիան Կո ֆոեդ» բա րե գոր ծա կան հիմն ադ րա մի ա նօթ ևան նե րի կենտ րոն։ Սուրբ Զատիկի 
տոնի առթիվ կենտրոնի շա հա ռու նե րին տրամադրվել է պա րե նա յին ա ջակ ցութ յուն:

• Ի րա կա նաց վել է սի րիա հա յե րի ա ջակ ցութ յան ծրագիր, ո րի արդ յուն քում վար չա կան շրջա
նում բնակ վող 58 սի րիա հայ  ըն տա նիք նե րի տրա մադր վել է պա րե նա յին ա ջակ ցութ յուն, հա
գուստ, սնունդ, դե ղո րայք, մար զա հա գուստ, ման կա կան սնունդ, խնամ քի և  ան կող նա յին պա
րա գա ներ, կեն ցա ղա յին տեխ նի կա:

2015

2016

2017

195

95

266
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

Վար չա կան շրջա նի միա կող մա նի և  երկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ, սո ցիա լա պես ա նա պա հով 
և բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե րի 713 տա րե կան 160 դպրո ցա կան երեխա ի րենց ա մա ռա յին 
հան գիստն անց կաց րել են Կո տայ քի մար զի Մար մա րի կի « Հե քիաթ նե րի կիրճ» ման կա կան 
ա ռող ջա րա րա կան ճամ բա րում:

«Է րե բու նի Եր ևան  2799»  տոնակատարության սո ցիա լա կան  բաղադրիչի  շրջա նա կում  
286 ըն տա նի քի տրա մադր վել է կեն ցա ղա յին տեխ նի կա:

Մ շա կու թա յին կյան քին ներգ րա վե լու նպա տա կով՝ « Մենք կա րող ենք» , «Ա ռա քե լութ յուն Հա
յաս տան», « Զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի ըն տա նիք նե րի միութ յուն» ՀԿնե րի և  «Տ նա յին 
պայ ման նե րում միայ նակ տա րեց նե րի և հաշ ման դամն ե րի սո ցիա լական սպա սարկ ման»  
կենտ րո նի շա հա ռու նե րին տար վա ըն թաց քում տրա մադր վել են ներ կա յա ցումն ե րի տոմ
սեր:

Սփ յուռ քի ե րի տա սարդ նե րի հայ րե նա ճա նա չութ յան «Ա րի տուն» ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
վար չա կան շրջա նի 27 ըն տա նի ք հյու րըն կալ ել է սփյուռ քահայ 38 ե րի տա սարդի:

Սոցիալապես անապահով 1300 անձի ամանորյա տոների առիթով տրամադրվել են սննդի 
փաթեթներ, 2800 երեխայի՝ ամանորյա նվերփաթեթներ։ 
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

2017 թ. զ գա լի և տե սա նե լի աշ խա տանք է կա տար վել ման կա պար տեզ նե րի վե րա նո րոգ ման, 
գույ քով հա մալ րե լու ուղղությամբ։

• 2017թ. ըն թաց քում վար չա կան շրջա նի հ. 69, հ. 70 
ման կա պար տե զները հիմն ա նո րոգ վել են, հ.հ  63, 64, 
71 ման կա պար տեզ նե րում կա տար վել են մաս նա կի 
նո րո գումն եր:

• Հ. 64 ման կա պար տե զում վե րա նո րոգ վել է տա նի քը՝ 
400 քմ: Կա տար վել է հ. 69 ման կա պար տե զի բա կի 
1514 քա ռա կու սի մետր հատ վա ծի աս ֆալ տա պա
տում: Վե րա նո րոգ վել է  հ. 63 ման կա պար տե զի խո
հա նո ցի ա ռաս տա ղը: Վար չա կան շրջա նի ման կա
պար տեզ նե րը հա մալր վել են նոր գույ քով՝ ման կա
կան սե ղան ներ, ման կա կան ա թոռ ներ, երկ հար կա նի 
և  ե ռա հարկ մահ ճա կալ ներ, սառ նա րան, սա լօ ջախ, 
ման կա կան զգես տա պա հա րան ներ:

• 2017թ. վար չա կան շրջա նի ման կա պար տեզ նե րում 
կազ մա կերպ վել և  անց կաց վել են հիշատակի օ րե
րին, ազ գա յին, ե կե ղե ցա կան և ծի սա կան տո նե րին 
նվիր ված մի ջո ցա ռումն եր:

• Վարչական շրջանում ապահովվել է 2370 երեխայի 
անվճար նախադպրոցական ուսուցում:



7ՏԱՐԵԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ

2017 թ. ակ տի վա ցում է ար ձա նագր վել վար չա կան շրջա նի մշա կու թա յին կյան քում։

• Մ.  Մա լունց յա նի ան վան ար վես տի դպրոց   
409 ա շա կերտ

• Տ. Չու խաջ յա նի ան վան ե րաժշ տա կան 
դպրոց451 ա շա կերտ

• Հ. 3 Ման կա պա տա նե կան ստեղ ծա գոր ծա
կան կենտ րոն  650 ա շա կերտ

• « Սա սուն ցի Դավ թի» կա յա րա նա մերձ հրա
պա րա կում կազ մա կերպ վել է ա մա նոր յա մի
ջո ցա ռում:

• Է րե բու նի վար չա կան շրջա նում մեծ շու
քով նշվել են Բա րե կեն դա նի, Սուրբ Զատկի, 
Վարդավառի տո ները:

• Է րե բու նի վար չա կան շրջա նում կազ մա կերպ
վել են մի ջո ցա ռումն եր՝ նվիր ված կա նանց 
միամս յա կին: 

• Մա յի սին վար չա կան շրջա նում մեծ շու քով 
անց կաց վել են հաղ թա կան ե ռա տո նին նվիր
ված մի ջո ցա ռումն եր:

• Հու նի սի 1ին Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան մի ջազ գա յին օր վա առ
թիվ Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի « Ման կա
կան» զբո սայ գում կազ մա կերպ վել է մի ջո ցա
ռում:

• Հու նի սի 1ից օ գոս տո սի 31ը անցկացվել են 
«Եր ևան յան ա մառ», «Ու րախ ա մառ» բա կա
յին մի ջո ցա ռումն ե րը:

• ՀՀ Ան կա խութ յան տոնին նվիր ված տո նա
կան մեծ մի ջո ցա ռում է անց կաց վել  « Ման կա
կան» զբո սայ գում: 

• Վար չա կան շրջա նի չորս գրա դա րան նե րում 
նշվել է գրա դա րա նա վա րի օ րը:

• Հիմնանորոգվել է Լու սիկ Ա գու լե ցու անվան 
տունթան գա րա նի պատկերասրահը:

• «Է րե բու նիԵր ևան 2799» տո նա կա տա  
րութ յու նների շրջանակում անցկացվել են 
տոնական միջոցառումներ։ 
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏ

2017 թվա կա նին սպոր տա յին հաս տա տութ յուն ներն ար ձա նագ րել են սա նե րի թվի աճ։

• Հ մա յակ Խա չատր յա նի ան վան հա մա լիր մար զադպ
րոց է հաճախում 380 սան:

• Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի շախ մա տի դպրոց է հա
հաճախում 210 ե րե խա:

• Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի և ս պոր տի մաս սա յա կա նաց
ման ու զար գաց ման ուղղությամբ իրականացվում են 
բազմաթիվ ծրագրեր։

 

• Վար չա կան շրջա նի շախ մա տի ՄՊՍԴում  հոկ տեմ բե
րի 1625ը անց կաց վել են 4րդ, 3րդ, 2րդ կար գի ո րա կա
վոր ման մրցա շա րեր: 

• Վար չա կան շրջա նի ֆուտ բո լի թի մը մասնակցել է «Հայ
կա կան ֆուտ բո լի վե տե րան նե րի և պա տա նի ֆուտ բո
լիստ նե րի հա մե րաշ խութ յուն» մրցա շա րին: 

• Անցկացվել են ՀՀ Ան կա խութ յան տոնին նվիր ված մար
զա կան խա ղեր 22 հան րակր թա կան դպրոց նե րի միջև:

• 16րդ դա սա րանց ինե րի միջև անցկացվել է ՀՀ ազ գա յին 
ժո ղո վի գա վա թի մրցույթ։

• Վար չա կան շրջա նի Հ. 3 ՄՊՍԿում անց կաց վել է թեք
վան դո մար տաո ճի բաց ա ռաջ նութ յու ն: Ա ռաջ նութ յան 
հաղ թող նե րին և մր ցա նա կա կիր նե րին պարգ ևատ րել է 
Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի ղե կա վարը։

• Անց կաց վել է «Ա ռողջ սե րունդ, պաշտ պան ված հայ րե
նիք» հա մա քա ղա քա յին բա կա յին ա ռաջ նութ յու նը:

• Է րե բու նի վար չա կան շրջանը վե տե րան նե րի շախ մա
տի ա կում բին նվիրել է շախ մա տա յին մար զա գույք և 
շախ մա տի խա ղա քա րեր:
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ

2017 թ. վար չա կան շրջա նում զգա լի աշ խա տանք է կա տար վել ո ռոգ ման հա մա կար գի վե րա
նո րոգ ման և կա նա չա պատ ման ուղ ղութ յամբ։

Էրեբունի վարչական շրջանում ստեղծվել և 
բարելավվել են կանաչ տարածքներ՝ Գ.  Մա հա
րու 6րդ փող. թիվ 70 ման կա պար տեզ,  Տ.  Մե ծի 
պող.  և  մի շարք բա կա յին հատ ված նե րում.

• Տնկվել է 119000 ծաղիկ,

• Տնկվել է 1210 ծառ ու թուփ:



10 ՏԱՐԵԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼ. ՑԱՆՑԵՐ», 
«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ», «ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԶ» ՓԲԸ–ՆԵՐԻ  ՀԵՏ

2017 թվա կա նին ծա վա լուն աշ խա տանք է կա տար վել ջրագ ծե րի, կո յու ղագ ծե րի, դի տա
հո րե րի և  անձր ևա տար խո ղո վակ նե րի վե րա նո րոգ ման, մա լու խա յին լա րե րի և վ թա րա յին 
է լեկտ րաս յու նե րի փո խա րին ման և  այլ ուղ ղութ յուն նե րով։

• Նոր ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գի կա ռու ցում – 25 700 գծմ 

• Ա թո յան փող., Ա զա տա մար տիկ նե րի փող., Ա զա տա մար տիկ նե րի փող. նրբ.,  Մու
րա ցա նի փող.   և  Նոր Ա րե շի  4, 8, 35, 37, 39, 41, 29, 22, 28, 19, 14, 11, 12, 15, 17, 34  փո ղոց
նե րում:

• «ՀԷՑ» ՓԲԸի կողմից բարելավման ներդրումային ծրագրով իրականացվել է 220 

գծմ հոսանքագծերի փոխարինում 4 հասցեներում։ 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

2017 թվա կա նին ծա վա լուն աշ խա տանք է կա տար վել վար չա կան շրջա նի ար տա քին լու սա
վո րութ յան ցան ցի ար դիա կա նաց ման և  ընդ լայն ման ուղ ղութ յամբ։ 

• Կա տար վել է 279  հե նաս յու նե րի փո խա րի նում։

• Անցկացվել է 10225 գծմ լուսավորության նոր ցանց՝ 216 լուսակետով։ 
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

2017 թ. բազ մա թիվ ուղ ղութ յուն նե րով զար գաց ել են մի ջազ գա յին կա պե րը։

Հա մա գոր ծակ ցութ յուն Ար ցա խի հետ 
Երկ կողմ կա պե րի հաս տատ ման և  ամ րապնդ ման նպա տա կով Է րե բու նի վար չա կան շրջա նը 

հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րեր է  ստո րագ րել Հադ րու թի շրջա նի վար չա կա զմի և Հադ րութ քա ղա քի 
հետ: Համագործակցության շրջանակներում Էրեբունի վարչական շրջանը Ար ցա խի Հան րա պե տութ
յան Հադ րու թի շրջա նին աջակցություն է տրա մադր ել: 

Հա մա գոր ծակ ցութ յուն ՀՀ մարզերի հետ 
Էրեբունի վարչական շրջանը համագործակցության հուշագիր է ստորագրել Սևան քաղաքի 

հետ։ ՀՀ մար զե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րի շրջա նա կում  Է րե բու նի վար չա կան շրջա նը 
Սևանի ման կա պար տեզ նե րին, դպրոց նե րին, մշա կու թա յին կենտ րոն նե րին ցու ցա բե րել է տեխ նի կա
կան ա ջակ ցութ յուն: Հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում Դա վիթ Գ րի գոր յա նը մաս նակ ցել է շախ մա տի 
միաժամանակյա մրցա շա րին, որն անց կաց րել է գրոս մայս տեր Զա վեն Անդ րիաս յա նը: 
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Հա մա գոր ծակ ցութ յուն Վ րաս տա նի   հետ 
Վարչական շրջանի ղեկավարն ընդունել է  Վի րա հա յոց թե մի ա ռաջ նորդ Գե րաշ նոր Տեր Վազ գեն 
ե պիս կո պոս Միր զա խան յա նի գլխա վո րած պատվիրակությանը:  Կող մե րի միջև կնքվել է հա մա գոր
ծակ ցութ յան հու շա գիր: 

Հա մա գոր ծակ ցութ յուն Ֆ րան սիա յի  հետ  
2017 թվա կա նի նո յեմ բե րի 14 ին  Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի ղե կա վարը ըն դու նել է Փարիզից ժա մա
նած «Bonheur Retrouve» կազ մա կեր պութ յան ան դամն ե րին: Անցկացվել է կլորսեղան քննարկում։ 

Հա մա գոր ծակ ցութ յուն Սանկտ Պե տեր բուր գի հետ  
Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմը մաս նակ ցել է «Սանկտ Պե տեր բուր գի օր երը Երևանում» 
տո նա կան մի ջո ցա ռումն ե րի շրջա նա կում  փոր ձի փո խա նա կ ման նպա տա կով կազ մա կերպ ված կլոր
սե ղան քննարկմանը՝ հե տա գա յում հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու նպա
տա կով: 
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