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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

 Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջա նի հար գե լի´ բնա կիչ-
ներ, 

Վեր ջին տա րի նե րին Քա նա քեռ Զեյ թու նը նկա տե լի ու շո շա փե լի դրա
կան փո փո խութ յուն ներ է ու նե ցել թե՛ բա կա յին տա րածք նե րի բա րե
կարգ ման, թե՛ կա նա չա պատ ման ու ար տա քին լու սա վո րութ յան և թե՛ 
խա ղահ րա պա րակ նե րի թվի ա վե լաց ման ա ռու մով։ 2017 թվա կա նը 
դրա կան փո փո խութ յուն նե րի ա ռու մով բա ցա ռութ յուն չէր։ Քա նա քեռ 
Զեյ թուն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րութ յունն ու բնա կիչ նե րը սեր տո
րեն հա մա գոր ծակ ցում են ըն թա ցիկ խնդիր նե րը լու ծե լու և Քանաքեռ
Զեյթունն ա վե լի շե նաց նե լու ու բա րե կարգ դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ։ Այդ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և փո խօգ նութ յու նը թերևս ա մե նաար ժե քա վոր 
ձեռք բե րում է և փո խա դարձ վստա հութ յան խորհր դա նի շը։ Լիա հույս 
եմ, որ հե տա գա յում մենք կու նե նանք նոր ձեռք բե րում եր և կի րա կա
նաց նենք բա զում օգ տա բեր ծրագ րեր՝ ի շահ և  ի բա րօ րութ յուն Քա նա
քեռ Զեյ թու նի։

Քա նա քեռ Զեյ թուն վար չա կան շրջա նի ղե կա վար
Ար թուր Ս տե փան յան
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2017թ. Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են ըն թա ցիկ վե րա նո րոգ ման, 
փո ղոց նե րի, մայ թե րի և բա կա յին տա րածք նե րի աս ֆալ տա պատ ման աշ խա տանք ներ  40470 
քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով:  

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

2017 թ. բ նա կա րա նա յին ֆոն դի պահ պան ման ուղ ղութ յամբ կա տար վել են ջրա տար խո ղո
վակ նե րի նո րոգ ման, շքա մուտ քե րի դռնե րի ա պա կե պատ ման, շքա մուտ քե րի վե րա նո րոգ
ման և  այլ տի պի աշ խա տանք ներ։

Նո րոգ վել է 390 գծմ ջր թափ խո ղո վակ:

Ա պա կե պատ վել են 200 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով 
շքա մուտ քե րի դռներ և լու սա մուտ ներ:

Վե րա նո րոգ վել է 35 շենքի 80 շքա մուտք:

Վե րա նո րոգ վել է 3612 քմ  ընդ հա նուր  մա կե րե սով 25 
հարթ և 1967 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով 58 թեք տա-
նիք:

Իրականացվել են բա կա յին տա րածք նե րում վնաս-
ված գույ քի վե րա կանգն ման և բա րե կարգ ման աշ-
խա տանք նե ր:
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2017 թ. զ գա լի աշ խա տանք է կա տար վել բա կա յին տա րածք նե րի բա րե կարգ ման ուղ ղութ
յամբ։

•	 Ն կա րա զարդ վել է 27 բակ:

•	 Շա հա գործ ման է հանձն վել մի նի ֆուտ բո լի 1 խա-
ղա դաշտ։ 

•	 Շա հա գործ ման է հանձն վել բա կա յին 3 տա րածք։

•	 Տե ղադր վել է ման կա կան 5  խաղ, 22  մար զա սարք։

2015

2016

2017

3

5

3

34

23

27
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2017 թվա կա նին վար չա կան շրջա նում մշտա կան ու շադ րութ յան կենտ րո նում են ե ղել սո
ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րը։

•	 Վար չա կան շրջա նում գոր ծող ե րեք բա րե գոր ծա կան ճա շա րան նե րում օ րա կան մե կան-
գամ յա սնունդ է ստա նում շուրջ 450 անձ:

•	 Վար չա կան շրջա նում գոր ծող եր կու` Գեր մա նա կան Կար միր խա չի «Գ թութ յան խո հա նոց» 
և «Ա ռա քե լութ յուն Հա յաս տան» ԲՀԿ-ի բա րե գոր ծա կան ճա շա րան նե րի շուրջ 360 անձի հա-
մար ՀՀ պե տա կան և  ե կե ղե ցա կան տո նե րի կա պակ ցութ յամբ կազ մա կերպ վել են տո նա-
կան մի ջո ցա ռում եր ( Կա նանց մի ջազ գա յին տոն, Սբ. Հա րութ յան տոն):

•	 Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին օր վա կա պակ ցութ յամբ պա տե րազ մի և  աշ խա տան քի 50 վե-
տե րան նե րի տրա մադր վել է սննդի փա թեթ: 

•	 Ըն տա նի քի մի ջազ գա յին օր վա կա պակ ցութ յամբ չորս և  ա վե լի ան չա փա հաս ե րե խա ու նե-
ցող 40 ըն տա նի քի հատ կաց վել է սննդի փա թեթ:

•	 Մա յիս յան Հաղ թա նա կի տո նե րի կա պակ ցութ յամբ Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մի 147 
վե տե րան նե րի, հաշ ման դամ ա զա տա մար տիկ նե րի և  ար ցախ յան ա զա տա մար տում զոհ-
ված նե րի ըն տա նիք նե րի հատ կաց վել է դրա մա կան  աջակցություն:

•	 Զոհ ված, հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռա յող նե րի, ծնո ղա զուրկ ու սա կավ ա պա հով ված 
բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե րի 7-13 տա րե կան 70 ե րե խա ներ ի րենց ա մա ռա յին հան գիստն 
են անց կաց րել Ծաղ կա ձո րի «ԼԱՎԱ Աղբ յուր» ճամ բա րում, իսկ 200 ե րե խա ներ` վար չա կան 
շրջա նում կազ մա կերպ ված եր կու բա կա յին ճամ բար նե րում:

•	 Սեպ տեմ բե րի 1-ի՝ « Գի տե լի քի օր վա» կա պակ ցութ յամբ վար չա կան շրջա նի սո ցիա լա պես 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 338 դպրո ցա կա նի, ո րոն ցից 22-ը՝ սի րիա հայ, տրվել է դպրո ցա-
կան պի տույք նե րի փա թեթ (պա յու սակ և գ րե նա կան պի տույք ներ):

•	 «Է րե բու նի-Եր ևան 2799»  տո նա կա տա րութ յան  սո ցիա լա կան  բա ղադ րի չով, Եր ևա նի քա-
ղա քա պե տա րա նի ա ջակ ցութ յան ծրագ րով, վար չա կան շրջա նի 212 ըն տա նի քի հատ կաց-
վել է կեն ցա ղա յին տեխ նի կա:

•	 2017թ. ապ րիլ և հոկ տեմ բեր ա միս նե րին ԼՂՀ-ում և ՀՀ սահ մա նա մերձ գո տի նե րում ծա ռա յող 
եր ևա նաբ նակ ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րի 263 ծնող ներ այ ցե լել են զո րա մա սեր:

•	 Ամանորյա տոների առիթով սոցիալապես անապահով 1378 անձի տրվել են սննդի 
փաթեթներ, իսկ 2400 երեխաների՝ նվեր-փաթեթներ։ 

•	 Հասարակական կազմակերպությունների («Վորլդ Վիժն Հայաստան», «ՍՕՍ-Մանկական 
գյուղեր» ՀԲՀ, «ԱՌԴԱ» ԲՀ, «Քեթրին» ՀԿ և այլ) հետ համագործակցությամբ իրականացվել 
են սոցիալական և կրթական ծրագրեր՝ շուրջ 900 սոցիալապես անապահով և ՎՇ-ում 
բնակվող սիրիահայ ընտանիքների համար։ 
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2017 թ.  ի րա կա նաց վել են աշխատանքներ նա խակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րի վե րա նո
րոգ ման, սննդի ո րա կի ստուգ ման, կրթամ շա կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ ման և  
այլ ուղ ղութ յուն նե րով։

•	 Ա վարտ վել են հիմ ա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը 
վար չա կան շրջա նի հ. 162 ման կա պար տե զում, ամ-
բող ջութ յամբ հիմ ա նո րոգ վել է նաև  թիվ 160 ման կա-
պար տե զը, բա րե կարգ վել է բա կա յին տա րած քը:

•	 Կազ մա կերպ վել է  փոր ձի փո խա նա կում ՝ վար չա կան 
շրջա նի և ԼՂՀ Շա հում յա նի շրջա նի Քար վա ճառ հա-
մայն քի  կրթութ յան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի միջև: 

•	 Ապահովվել է 1911 երեխայի 
նախադպրոցական անվճար ուսուցում:
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2017 թ. վար չա կան շրջա նում ա ռանձ նա հա տուկ աշ խույժ է ե ղել մշա կու թա յին կյան քը։

Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջա նում  նշվում են ՀՀ տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րը, պար բե-
րա բար կազ մա կերպ վում են տա րաբ նույթ թե մա տիկ մի ջո ցա ռում եր, հան դես ներ, ցու ցա հան-
դես ներ, խա ղեր և մր ցույթ ներ։

•	 Բուն Բա րե կեն դա նի տո նին վար չա կան շրջա նի դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րը միա ցել են  հա-
մա քա ղա քա յին եր թին, Ա.  Տեր-Ղ ևոնդ յա նի անվ. ե րաժշ տա կան դպրո ցի «Ար մե նիա» պա րա-
յին հա մույ թը և Ղ.  Սար յա նի անվ. ար վես տի դպրո ցի դհո լա հար նե րի հա մույ թը մաս նակ ցել 
են  հա մեր գա յին ծրագ րին:

•	 Սուրբ Աստ վա ծած նի Վե րա փոխ ման ( Խա ղո ղօրհ նե քի) տո նի առ թիվ վար չա կան շրջա նի Սբ. 
Հա կոբ ե կե ղե ցում կազ մա կերպ վել է  ծի սա կան ա րա րո ղութ յուն և բեր քի օրհ նութ յուն, ո րից 
հե տո այն բա ժան վել է բնակ չութ յա նը:

•	 Այ ցե լութ յուն Մա րի Իզ միրլ  յա նի անվ. ման կա տուն, ՀՕՖ և « Զա տիկ» ե րե խա նե րի ա ջակց ման 
կենտ րոն ներ, ինչ պես նաև կազ մա կերպ վել է էքս կու րսիա Կեն դա նա բա նա կան այ գի:

•	 «Եր ևան յան ա մառ» ծրագ րի շրջա նա կում վար չա կան շրջա նի Դ. Ան հաղ թի անվ. պու րա-
կում կազ մա կերպ վել է « Քա նա քեռ- Զեյ թու նի ա մա ռա յին ա նուրջ ներ» խո րագ րով ա մա ռա յին 
գլխա վոր մի ջո ցա ռու մը: 

•	 Ի րա կա նաց վել են  ա մեն շա բաթ յա զվար ճա լի բա կա յին ծրագ րեր, ինչ պես նաև 5-օր յա բա-
կա յին ճամ բար ներ 2 փու լե րով վար չա կան շրջա նի հ. 84 և հ. 117 դպրոց նե րում` ՍՕՍ ման կա-
կան գյու ղեր ՀԿ-ի և «Վորլդ Վիժն» ՏԶԾ-ի հետ հա մա տեղ:

•	 Կենտ րո նաց ված գրա դա րա նա յին հա մա լի րում մեծ շու քով նշվեց Գ րա դա րա նա վա րի օ րը, 
որ տեղ ներ կա են ե ղել  2 մաս նաճ յու ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, վար չա կան շրջա նի դպրոց նե-
րի ա շա կերտ ներ, ման կա վարժ ներ և գ րա դա րա նա վար ներ: Վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի 
ա նու նից  հանձն վել են  շնոր հա կա լագ րեր վաս տա կա շատ գրա դա րա նա վար նե րին: 

•	 Մ շա կու թա յին կյան քի ակ տի վաց մա նը նպաս տե ցին վար չա կան շրջա նում գոր ծող` Ա. Տեր-
Ղ ևոնդ յա նի ան վան ե րաժշ տա կան, Ղ.  Սար յա նի ան վան և Ս.  Բար խու դար յա նի ան վան 
ար վես տի, Մ. Ա վե տիս յա նի ան վան կեր պար վես տի դպրոց նե րի, « Զեյ թուն» մշա կու թա յին 
կենտ րո նի վո կալ, պա րա յին, փո ղա յին, լա րա յին, նկար չա կան, ու լուն քա գոր ծութ յան, կա վա-
գոր ծութ յան բա ժին նե րի սա նե րի բա ցօթ յա բաց դա սե րը, ո րոնք տե ղի են  ու նե ցել  դպրոց նե-
րի հա րա կից տա րածք նե րում,  և  ո րոնք թույլ տվեցին հայ ար վեստն ու մշա կույ թը  հա սա նե լի 
դարձ նել բո լո րին:

•	 Արտադպրոցական կրթություն է ստացել 1798 երեխա։ Ս
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2017 թ.  աշ խույժ է ե ղել նաև վար չա կան շրջա նի սպոր տա յին կյան քը, սպոր տա յին հաս տա
տութ յուն նե րի սա նե րը պատ վա վոր տե ղեր են զբա ղեց րել տար բեր նշա նա կութ յան մրցար
շավ ե րում։

•	 « Զեյ թուն» մշա կու թա յին կենտ րո նի շախ մա տի խմբա կի սա նե րը մաս նակ ցել են  հուն վա րի 8-ից 
16-ը  Հա յաս տա նի շախ մա տի ա կա դե միա յում անց կաց ված Անդ րա նիկ Մար գար յա նի հի շա տա-
կին նվիր ված 7-րդ հու շամր ցա շա րին:

•	 2017 թ.  մար տի 25-ին ա վան դա կան կա րա տեի Զեյ թու նի մաս նաճ յու ղի սա նե րը մաս նակ ցել են  ք. 
Հ րազ դա նում կա յա ցած ա կում բա յին ա ռաջ նութ յա նը, ի րենց ու ժե րը փոր ձել են  կա տա, կու մի տե 
և կի հոն մրցաձ ևե րում: Զեյ թու նի մաս նաճ յու ղը այս ան գամ ներ կա յաց րել էր  11 մար զիկ, ո րոն ցից 
6-ը ար ժա նա ցել են  հաղ թո ղի կոչ մա նը, իսկ մյուս նե րը դար ձել  մրցա նա կա կիր ներ: 

•	 Մար տի 17-ից 18-ը Եր ևան քա ղա քում կա յա ցած Զո րա վար Անդ րա նի կի հի շա տա կին նվիր ված 
հու նա-հռո մեա կան ըմբ շա մար տի բաց ա ռաջ նութ յու նում Քա նա քեռ- Զեյ թուն ման կա պա տա նե-
կան հա մա լիր-մար զադպ րո ցի սան Էդ գար Մ հեր յա նը գրա վել է 3-րդ տե ղը: 

•	 Մաս նակ ցութ յուն  ՀՀ Ան կա խութ յան 26-րդ տա րե դար ձին նվիր ված     հան րակր թա կան դպրոց-
նե րի 26-րդ մար զա կան խա ղե րի մրցում ե րին:

•	 Կազ մա կերպ վել և  անց կաց վել են ՀՀ Ազ գա յին Ժո ղո վի Գա վա թի խա ղար կութ յան մրցում ե րը:
•	 Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջա նի ֆուտ զա լի թի մը, ներ կա յաց նե լով Եր ևան քա ղա քը Վա-

նա ձո րում ըն թա ցող ՀՀ Ան կա խութ յան 26-րդ տա րե դար ձին նվիր ված 26-րդ մար զա կան խա ղե րի 
հան րա պե տա կան փու լում, գրա վել է 1-ին  պատ վա վոր տե ղը:

•	 Մ.  Հե րա ցու ան վան ա վագ դպրո ցի բաս կետ բո լի տղա նե րի թի մը մաս նակ ցել է  ՀՀ Ան կա խութ յան 
26-րդ տա րե դար ձին  նվիր ված     հան րակր թա կան դպրոց նե րի 26-րդ մար զա կան խա ղե րի քա-
ղա քա յին փու լի  մրցում ե րին։

•	 Կազ մա կերպ վել  և  անց կաց վել են « Լա վա գույն մար զա կան ըն տա նիք», ինչ պես նաև «Ա ռողջ սե-
րունդ՝ պաշտ պան ված հայ րե նիք» հա մա քա ղա քա յին բա կա յին փա ռա տո նի  մրցում ե րը:

•	 Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շրջա նի ա վան դա կան կա րա տեի մար զիկ նե րը մաս նակ ցել են 
օ գոս տո սի 6-ին Սո չի քա ղա քում կա յա ցած ավան դա կան կա րա տեի մի ջազ գա յին ա կում բա յին 
մրցա շա րին, որ տեղ ան հա տա կան կու մի տե մրցաձ ևում Մի քա յել Մա թոս յա նը գրա վել է պատ-
վա վոր 1-ին, իսկ Է րիկ Հով սեփ յա նը՝ 2-րդ տե ղը:

•	 Մաս նակ ցութ յուն « Տա րեց նե րի հան րա պե տա կան խա ղեր» մրցույ թի  քա ղա քա յին փու լի մրցում-
նե րին:

•	 Անց կաց վել է 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 րի քա ղա քա յին  փու լը, ո րում  թիվ 127 ա վագ դպրո ցի թի մը գրա վել 
է 3-րդ տե ղը:

•	 Հ. 127 ա վագ դպրո ցի թի մը մաս նակ ցել է հան րա պե տա կան  հրաձ գա րա նում  կա յա ցած  ՀՀ Ան-
կա խութ յան 26-րդ տա րե դար ձին նվիր ված  ՀՀ դպրո ցա կան նե րի  «Դի պուկ հրա ձիգ» հան րա պե-
տա կան մրցում ե րին  և գ րա վել պատ վա վոր 1-ին  տե ղը:
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•	 Հոկ տեմ բե րի 17-ին Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջա նում տե ղի է ու նե ցել   ման կա պա տա նե-
կան հա մա լիր-մար զադպ րո ցի նոր մաս նա շեն քի բաց ման հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը:  Մար-
զադպ րո ցը հա մալր ված է անհ րա ժեշտ գույ քով, գոր ծե լու են ըմբ շա մար տի և ձ յու դո յի խմբակ ներ:

•	 Սեպ տեմ բե րի 21-22-ը Լիտ վա յի Հան րա պե տութ յան Կ լայ պե դա քա ղա քում կա յա ցած « Բա նա կա-
յին նե րի աշ խար հի ա ռաջ նութ յու նում»   Քա նա քեռ- Զեյ թուն մանկապատանեկան հա մա լիր-մար-
զադպ րո ցի սան Ար մեն Հա կոբ յա նը 71 կգ. քա շա յին կար գում գրա վել  է 2-րդ տե ղը՝  դառ նա լով աշ-
խար հի ա ռաջ նութ յան արծաթե մե դա լա կիր:

•	 Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջա նի ավան դա կան կա րա տեի Զեյ թու նի մաս նաճ յու ղի մար-
զիկ նե րը՝ մար զիչ, աշ խար հի չեմ պիոն Նա րեկ Իս կան դար յա նի գլխա վո րութ յամբ, մաս նակ ցել են  
Լե հաս տա նի Լ յուբ լին քա ղա քում կա յա ցած ա վան դա կան կա րա տեի Եվ րո պա յի գա վա թի 5-րդ  
ա ռաջ նութ յա նը և զ բա ղեց րել պատ վա վոր տե ղեր:  

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ

2017 թ. կա նա չա պատ ման ծա վա լուն աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել Քա նա քեռ Զեյ թուն 
վար չա կան շրջա նում։

•	 Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջա նի այ գի նե րում, պու րակ-
նե րում և փո ղոց նե րի հա րա կից տա րածք նե րում կա տար վել են 
բա րե կարգ ման, խնամ քի և պահ պան ման աշ խա տանք ներ:

•	 Ի րա կա նաց վել են հու շար ձան նե րի և դ րանց շրջա կա տա-
րածք նե րի մաքր ման և խ նամ քի աշ խա տանք ներ: 

•	 Վար չա կան շրջա նի այ գի նե րում, պու րակ նե րում և փո ղոց նե րի 
հա րա կից տա րածք նե րում տնկվել է 2570 ծառ և թուփ:

•	 Բարելավվել է 3150 քմ սի զա մարգ:

•	 Վե րա նո րոգ վել է 280 գծմ  ո ռոգ ման ջրա գիծ:

•	 Վար չա կան շրջա նի այ գի նե րում, պու րակ նե րում և փո ղոց նե րի 
հա րա կից տա րածք նե րում տնկվել է 128500 ծաղ իկ:

•	 Էտ վել, ձևա վոր վել և  ե րի տա սար դաց վել է 955 ծառ, ինչ պես նաև 
հատ վել են չոր կամ անկ ման վտանգ ներ կա յաց նող ծա ռեր:
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2017 թ. զ գա լի աշ խա տանք է ի րա կա նաց վել  վար չա կան շրջա նում ջրա մա տա կա րար ման 
բա րե լավ ման, մա լու խա լա րե րի փո խա րին ման, լու սա վո րութ յան ցան ցի ընդ լայն ման ուղ
ղութ յամբ։ 

« Վեո լիա- Ջուր» ՓԲԸ  կող մից Լեփ սիու սի, Կ. Ուլ նե ցու, Ա.  Տիգ րան յան, Դ. Ան հաղթ փո ղոց նե րում 
ի րա կա նաց վել են ջրա մա տա կա րար ման բա րե լավ ման աշ խա տանք ներ:

« Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ  կող մից բազ մաբ նա կա րան 12 շեն քե րում  ի րա կա-
նաց վել  են 870 գծմ մա լուխ նե րի  փո խա րին ման  աշ խա տանք ներ:

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ
2017 թ. շա րու նակ վել են ար տա քին լու սա վո րութ յան ցան ցի ար դիա կա նաց ման աշ խա
տանք նե րը։ 

Ի րա կա նաց վել են 4890 գծմ  ար տա քին լու սա վո րութ յան ցան ցի ընդ լայն ման աշ խա տանք-
ներ`133 լու սա կետով: 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

2017 թ.  ակ տիվ աշ խա տանք է ի րա կա նաց վել ար տա քին կա պե րի զար գաց ման ուղ ղութ
յամբ։ 

Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջա նը հա մա գոր ծակ ցում է ԼՂՀ Շա հում յա նի շրջա նի և Տա վու շի մար-
զի հա մայնք նե րի հետ: Կազ մա կերպ վել են հան դի պում եր վար չա կան շրջա նի, շրջվար չա կազ մի և 
հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի ու աշ խա տա կազ մե րի տար բեր բա ժին նե րի աշ խա տա կից նե րի միջև: 
Ի րա կա նաց վել են փո խա դարձ այ ցե լութ յուն ներ, ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր, փոր ձի փո խա նակ ման 
նպա տա կով կազ մա կերպ վել են կրթա կան ու մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում եր: Վար չա կան շրջա նը 
հա մա գոր ծակ ցում է նաև Կու բա նի կա զակ նե րի հայ կա կան միա վոր ման հետ:

Վար չա կան շրջա նը հյու րըն կա լել է բուլ ղա րա հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ հա մայն քի հոգ-
ևոր թե մի ա ռաջ նորդ Հայր Ի սա հա կի ու ղեկ ցութ յամբ: Պատ վի րա կութ յան կազ մում ուխ տագ նա ցութ-
յա նը մաս նակ ցում են Բուլ ղա րիա յի տար բեր քա ղաք նե րից ժա մա նած ե րի տա սարդ ներ: 
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