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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՛ շեն գա վիթ ցի ներ,

Բո լո րիս հա մա տեղ աշ խա տան քի, միմ յանց նկատ մամբ վստա հութ
յան ու փո խըմբռն ման և Շեն գա վի թի հան դեպ ու նե ցած ա ռանձ նա հա
տուկ կապ վա ծութ յան շնոր հիվ 2017 թվա կա նին մեր վար չա կան շրջա
նում ու նե ցանք նոր ձեռք բե րում եր ու հա ջո ղութ յուն ներ։ Կա տար վեց 
բա վա կա նին տպա վո րիչ աշ խա տանք։  Վս տա հո րեն կա րող եմ ա սել, 
որ այ սօր Շեն գա վի թը շատ ա վե լի բա րե կարգ ու գե ղե ցիկ է, իսկ դեռևս 
առ կա խնդիր ներն ան հա մե մատ քիչ են, քան տա րի ներ ա ռաջ։
Փո խօգ նութ յան և վս տա հութ յան առ կա մթնո լոր տում նույ նիսկ ա մե
նա խի զախ ու ա նի րա կան թվա ցող ծրագ րերն ի րա կա նա նա լի են. ա հա 
այս գի տակ ցու մով է, որ շա րու նա կե լու ենք աշ խա տել նաև 2018 թվա
կա նին՝ պատ րաս տա կամ լու ծե լու մեր առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը և  
ի րա գոր ծե լու նոր ծրագ րեր  հօ գուտ Շեն գա վի թի և շեն գա վիթ ցի նե րի։

Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի ղե կա վար  
Ար մեն Սարգս յան
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2017 թ. Շեն գա վիթ 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։

2017 թվա կա նին Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նում 
իրականացվել են շուրջ 100000 քմ ասֆալտապատման 
աշխատանքներ.

 Փո ղոց ներ` 58000 քմ,

 Բակեր՝ 41000 քմ,

 Մայթեր` 3000 քմ,

Վերանորոգվել է 2000 գծմ եզ րա քա ր:

Այ գի նե րում և պու րակ նե րում ի րա կա նաց վել են սա լի կա պատ ման 
աշ խա տանք ներ շուրջ 1100 քմ:

Կա ռուց վել է 48 թեք հար թակ:
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

2017 թ. Շեն գա վիթ 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։

Շ քա մուտ քե րի վե րա նո րո գում.

•	 Վե րա նո րոգ վել է 84 բազ մաբ նա կա րան 
շեն քե րի 161 մուտք, աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց վել են մուտ քե րի բո լոր հար
կա բա ժին նե րում,

•	 Տե ղադր վել է 162 մուտ քի դուռ:

Տա նիք նե րի վե րա նո րո գում.

•	 Վե րա նո րոգ վել է 63 շենքի 5538 քմ  ընդ հա
նուր մա կե րե սով հարթ տա նիք,

•	 Վե րա նո րոգ վել է 200 շենքի 10565 քմ  ընդ
հա նուր մա կե րե սով թեք տա նիք,

•	 Հիմ ա նո րոգ վել են  Ս. Տա րոն ցու փո ղո ցի 
հ. 7, Գ. Նժ դե հի փո ղո ցի հ.  28/2, Ար տա շիս
յան փո ղո ցի հ. 71, 53/15, 51/16, 51/17, 51/18, Չե
խո վի փո ղո ցի հ. 34, Բագ րա տուն յաց  փո
ղո ցի հ. 43 շեն քե րի թեք տա նիք նե րը, 

•	 Փոխ վել և նո րոգ վել է 5210 գծմ  անձր ևա
տար խո ղո վակ 191 շեն քե րում:

• Մասնակի վե րա նո րոգ վել և ս պա սարկ վել 
է 225 վե րե լակ:

Վ թա րա յին պատշ գամբ նե րի ամ րա ցում, 
նո րո գում
•	 Ի րա կա նաց վել է բազ մաբ նա կա րան շեն

քե րի վթա րա յին վի ճա կում գտնվող 32 
պատշ գամբ նե րի նո րո գում և  ամ րա ցում:

Հա մա գոր ծակ ցութ յուն հա մա տի րութ
յուն նե րի հետ
•	 Փոխ վել և վե րա նո րոգ վել  է  բազ մաբ նա

կա րան շեն քե րի ջրագ ծե րի և կո յու ղագ ծե
րի շուրջ 2800 գծմ ներ քին ցանց, 

•	 Տե ղադր վել են նստա րաններ և զրու ցա
տա ղա վարներ, ման կա կան խաղեր, սպոր
տա յին խաղեր, աղ բա մաններ,

•	 27 բա կե րում կա տար վել է նկա րա զար
դում։
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2017 թ. Շեն գա վիթ 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։

Բա կա յին տա րածք նե րի  բա րե կար գում
•	 Հիմ ա նո րոգ վել և կա հա վոր վել են Բագ րա տուն յաց 35 շեն քի, 

Գ. Նժ դե հի 45 շեն քի, Գ. Նժ դե հի 2 և 4 շեն քե րի և Բագ րա տուն
յաց 19, 21 շեն քե րի միաց յալ, Ար տա շիս յան 73 շեն քի,  Ս. Տա րոն
ցու 24, 26 շեն քե րի միաց յալ,  Վ. Շեն գա վիթ 2րդ փո ղոց 1ին 
շեն քի, Կող բի 1ին փո ղո ցին հա րող բա կա յին տա րածք նե րը:

Խա ղահ րա պա րակ նե րի ստեղ ծում

•	 Ս տեղծ վել է 12 խա ղահ րա պա րակ,

•	 Գոր ծող խա ղահ րա պա րակ նե րը հա մալր վել են 48 նոր խա ղե
րով:

• Կար միր բլուր հնա վայ րի հա րա կից այ գու տա րած քում շա հա
գործ ման է հանձն վել մի նի ֆուտ բո լի խա ղա դաշտ:
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2017 թ. Շեն գա վիթ 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։

Այ ցե լութ յուն զո րա մա սեր

•	 Կազ մա կերպ վել է ՀՀ և ԱՀ 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 448 ծնող նե րի այ ցե լութ յուն զո րա մա սեր:

Հա մա գոր ծակ ցութ յուն ՀԿնե րի և կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ.

•	 Տա րաբ նույթ սո ցիա լա կան ծրագ րեր են ի րա կա նաց վել « Շեն գա վիթ» հա մա տի րութ յուն նե
րի միութ յուն» ՀԿ, « Պարգ ևիր ժպիտ» ՀԿ, « Դիա կո նիա» ԲՀ, « Կամր ջակ» ԲՀԿ, «Ամ քոր» ՀԿ, «Առ
դա» ԲՀԿ, «Ա ռա քե լութ յուն Հա յաս տան» ՀԿ, «Փր կութ յուն» ՀԿ, «Էմ մա նո ւել» հա տուկ կա րիք նե
րով ե րե խա նե րի ՀԿ, « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿ, «ՀՀ խու լե րի միա վո րում» ՀԿ, « Հույ սի 
կա թիլ» ԳՀ, « Հանս Ք րիս տիան Կո ֆոեդ», «Ն յու Լայֆ» և «ՍՕՍ ման կա կան գյու ղեր» հայ կա կան 
բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րամ ե րի, « Հա յաս տա նի հաշ ման դամ ե րի «Փ յու նիկ» միութ յուն» ՀԿ, 
« Սա տար» հաշ ման դամ ե րի ՀԿ, «Ա լեքս» ՀԿ, «Ա զա տա մար տի վե տե րան նե րի միութ յուն» ՀԿ, 
ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան տնա յին պայ ման նե րում միայ
նակ տա րեց նե րի և հաշ ման դամ ե րի սո ցիա լա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի, « Փեն Բոքս» և 
«Էդ կա» ՍՊ ըն կե րութ յուն նե րի և  այլ բա րե րար նե րի հետ:

•	 Ար ցախ յան պա տե րազ մի մաս նա կից և զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի ըն տա նիք նե րի,  սո
ցիա լա պես ա նա պա հով և սի րիա հայ ըն տա նիք նե րից 95 ե րե խա 20օր յա հանգս տի է մեկ նել 
Ծաղ կա ձո րի «ԼԱՎԱԱղբ յուր» և 55 ե րե խա`  Հան քա վա նի « Հե քիաթ նե րի կիրճ» ճամ բար ներ:

•	 Սի րիա հայ 68 ըն տա նի քի տրա մադր վել են սննդի օգ նութ յան փա թեթ ներ, ան կող նա յին պա
րա գա ներ, սի րիա հայ 13 ըն տա նի քի` դրա մա կան և  այլ ա ջակ ցութ յուն ներ:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Ա ջակ ցութ յուն սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րին, սո ցիա լա պես ա նա պա
հով ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րին.

•	 964 ըն տա նի քի ցու ցա բեր վել է դրա մա կան օգ նութ յուն, 

•	 2225 ըն տա նի քի տրա մադր վել են սննդի փա թեթ ներ, 132ին` հա գուստ և կո շիկ, 12 բնակ չի 
տրա մադր վել է հաշ ման դա մի ան վա սայ լակ,  քայ լակ,  հե նակ, 70 ըն տա նիք ստա ցել է վա
ռե լա փայտ,

•	 Շուրջ 140 շա հա ռու ներ օգտ վել են բա րե գոր ծա կան ճա շա րա նից,

•	 22 ման կա պար տեզ նե րի ա վագ խմբե րի 1204 ե րե խա ներ որ պես նվեր ստա ցել են գրե նա
կան պի տույք նե րով հա մալր ված դպրո ցա կան պա յու սակներ,

•	 Ա մա նոր յա տո նե րին ըն դա ռաջ` սո ցիա լա պես ա նա պա հով շուրջ 2860 ըն տա նի քի տրա
մադր վել են ա մա նոր յա սննդի փա թեթ ներ, իսկ 5000 ե րե խա նե րի` քաղց րա վե նի քի փա թեթ
ներ,

•	 Ա ջակ ցութ յան նպա տա կով պար բե րա բար այ ցե լութ յուն ներ են կազ մա կերպ վել ՀՀ Ս յու նի քի 
մար զի  5 և ԱՀ Մար տա կեր տի շրջա նի 5 գյու ղեր, ԱՀ Մար տա կերտ և Մար տու նի քա ղաք ներ: 

«Է րե բու նիԵր ևան 2799» տո նա կա տա րութ յան սո ցիա լա կան բա ղադ րի չի շրջա նա
կում  287 ըն տա նի քի հատ կաց վել է անհ րա ժեշտ կեն ցա ղա յին տեխ նի կա:

2015

2016 2016

2015

20172017

280

110 439

500

964448
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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։

Նա խադպ րո ցա կան հիմ արկ նե րի վե րա նո րո գում, հիմ
նա նո րո գում.

Ա վարտ վել են հ. 139 ման կա պար տե զի հիմ ա նո րոգ ման աշ խա
տանք նե րը:

Հիմանորոգվել է հ. 138 մանկապարտեզի տանիքը։ 

Նա խադպ րո ցա կան հիմ արկ նե րի հա մար գույ քի ձեռք
բե րում.

Նոր գույ քի հա մալր ման ծրագ րով տրա մադր վել է 962 ման կա
կան ա թոռ, 132 ման կա կան զգես տա պա հա րան, 248 երկ հար կա
նի մահ ճա կալ, 272 ե ռա հարկ մահ ճա կալ` ներք նակ նե րով և 151 
ման կա կան սե ղան:

Անվ ճար հի մուն քով 21 մանկապարտեզներում կազմակերպվել է 
3695 երեխայի անվճար նախադպրոցական ուսուցումը։  
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ

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

Աշխատանքներ մ շա կու թա յին կենտ րոն նե րում.

•	 Հիմ ա նո րոգ վել է Պա տա նե կութ յան ստեղ ծա գոր ծա կան 
կենտ րո նը:

Մ շա կու թա յին կենտ րոն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի 
թիվ.

•	 Ստ. Ջր բաշ յա նի ան վան ե րաժշ տա կան դպրոց` 412 ե րե խա, 
•	 Ա. Տիգ րան յա նի ան վան ե րաժշ տա կան դպրոց` 1008 ե րե խա,
•	 Պա տա նե կութ յան ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րոն` 648 ե րե խա,
•	 Ման կա պա տա նե կան ար վես տի կենտ րոն` 280 ե րե խա,  
•	 Թիվ 5 մշա կույ թի կենտ րոն` 332 ե րե խա: 

Մ շա կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կեր պում

•	 Պար բե րա բար կազ մա կեպ վում են մի ջո ցա ռում եր՝ նվիր
ված պե տա կան, ազ գա յին,  տա ղա վար տո նե րին, ինչ պես 
նաև տա րաբ նույթ թե մա տիկ մի ջո ցա ռում եր, ներ կա յա
ցում եր:
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ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

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

Ս պորտդպ րոց հա ճա խող ե րե խա նե րի թի վը՝ 1225

•	 «Եր ևա նի մե նա պայ քա րա յին ու խա ղա յին մար զաձ ևե րի ման
կա պա տա նե կան հա մա լիր մար զադպ րոց»՝ 426 ե րե խա,

•	 «Եր ևա նի ակ րո բա տի կա յի և գե ղար վես տա կան մարմ ա մար
զութ յան ման կա պա տա նե կան մար զադպ րոց»՝ 230 ե րե խա,

•	 «Եր ևա նի սե ղա նի թե նի սի և թե նի սի ման կա պա տա նե կան մար
զադպ րոց»՝ 169 ե րե խա,

•	 «Եր ևա նի Շեն գա վի թի նե տաձ գութ յան մար զա կան ա կումբ»՝  48 
ե րե խա,

•	 «Եր ևա նի Շեն գա վի թի շախ մա տի ման կա պա տա նե կան մար
զադպ րոց»՝ 352 ե րե խա:

«Ա ռողջ սե րունդ` պաշտ պան ված հայ րե նիք» հա մա քա
ղա քա յին ա վան դա կան փա ռա տո նի բաս կետ բո լի «Ոս կե 
զամբ յուղ» մրցա շա րում Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի 
թի մը զբա ղեց րել է 1ին հո րի զո նա կա նը:

Ս պոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կեր պում

•	 Քա ղա քա ցի նե րին դե պի սպորտ ուղ ղոր դե լու, ա ռողջ ապ րե լա
կերպ քա րո զե լու, սպոր տա յին կյանքն աշ խու ժաց նե լու և բազ
մա ֆունկ ցիո նալ դաշ տերն արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծե լու նպա
տա կով կազ մա կերպ վել են մի շարք մար զաա ռող ջա րա րա կան 
մի ջո ցա ռում եր,

•	 Վար չա կան շրջա նի թի մե րը (սե ղա նի թե նի սի, բաս կետ բո լի, 
շախ մա տի, լո ղի, սան դաու շո ւի) մշտա պես ակ տիվ մաս նակ
ցութ յուն են ցու ցա բե րում Եր ևան քա ղա քում կազ մա կերպ վող բո
լոր մար զա կան մի ջո ցա ռում ե րին։
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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 
Շենգավիթ վար չա կան շրջա նում։

Ոռոգման նոր ցանցի անց կա ցում, ե ղած 
ցան ցի վե րա նո րո գում.

•	 Անց կաց վել է ոռոգման նոր ցանց` 982 
գծմ,

•	 Վե րա նո րոգ վել և ներկ վել է շուրջ 200 
գծմ խո ղո վակ,

•	 Փոխ վել է 85 փա կան:

Նոր կա նաչ տա րածք նե րի ստեղ ծում.

•	 Բարելավվել է 1030 քմ կա նաչ տա րածք ,

•	 Ի րա կա նաց վել են 1464 ծա ռի խնամ քի և 
պահ պան ման աշ խա տանք ներ 

•	 Գար նա նա յին և  աշ նա նա յին ծա ռա
տունկ ե րին տնկվել է 3500 ծառ, 

•	 Տնկ վել է 159 մշտա դա լար թուփ,

•	 Տնկ վել է 233582 ծա ղիկ:
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ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԵՐ», «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ», «ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԶ» ՓԲԸՆԵՐԻ ՀԵՏ

2017 թ.  աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել է լեկտ րաէ ներ գիա յի մա տա կա րար ման հա մա
կար գի, կո յու ղագ ծե րի, ջրա տար հա մա կար գի վե րա նո րոգ ման ուղղությամբ:

Ջ րա մա տա կա րար ման հա մա կար գի վե րա նո րո գում 
« Վեո լիա Ջուր» ՓԲԸ ծրագ րով՝

•	 Կա ռուց վել են նոր ջրագ ծեր Պատ կան յան, Կո տովս կի, Ղա րիբ
ջան յան, Մա դո յան, Դո դոխ յան, Մու սա յել  յան, Հ րազ դան, Օ դե
սա փո ղոց նե րում և Ս ևա նի փո ղո ցի 2րդ նր բանց քում, 

•	 Փո խա րին վել է 7000 մետր եր կա րութ յամբ մայ րու ղու ջրա
տար խո ղո վակ և կա ռուց վել են 5000 գծմ տ նա յին գծեր,

•	 Կա ռուց վել է  634 ջրա չա փա կան հոր, 650 բա ժա նորդ նե րի 
ջրա չա փա կան հան գույց,

•	 Փո խա րին վել են 10 դի տա հո րի ծած կեր և տե ղադր վել է 23 դի
տա հո րի կա փա րիչ:

Գա զա մա տա կա րա րում  

•	 Նո րա գա վիթ թա ղա մա սում կա ռուց վել է 935 գծմ նոր գա զա
տար խո ղո վա կա շար,

•	 Ներկ վել է 2000 գծմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ գա զա տար 
խո ղո վա կա շար:

Է լեկտ րաէ ներ գիա յի մա տա կա րար ման հա մա կար գի նո
րո գում 

•	 Փո խա րին վել է 13500 գծմ  է լեկտ րա կան հա ղոր դա լար,

•	 Կա ռուց վել է նոր 6 կՎտ հզո րութ յամբ 1550 գծմ  եր կա րութ յամբ 
մա լու խա գիծ,
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•	 Կար գա բեր վել են 28 մուտ քե րի է լեկտ րա կան տնտե սութ յան մա լուխ նե րը,

•	 Փո խա րին վել է 170 բա ժա նոր դա յին արկղ,

•	  Ուղղ վել է 27 և տե ղադր վել 37  է լեկտ րա կան նոր հե նաս յուն:

 
Ար տա քին լու սա վո րութ յան ցան ցի անց կա ցում

•	 14 փո ղոց նե րի 91 հաս ցե նե րում կա տար վել է ար տա քին լու սա վո րութ յան ցան ցի անց կա
ցում,

•	 Տե ղադր վել է 132 հե նաս յուն,  անց կաց վել է 21780 գծմ  ար տա քին լու սա վոր ման ցանց` 468 
լուսակետով,

•	 Նոր գե ղար վես տա կան լու սա վո րութ յան ցանց է կա ռուց վել Ար շա կուն յաց պո ղո տա յի և Գ. 
Նժ դե հի փո ղո ցի խաչ մե րու կում և Բագ րա տուն յաց փո ղո ցում, 

•	 Արշակունյաց պողոտայի 250 լուսակետ փոխարինվել է LED լուսավորությամբ։ 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

•	 Սեպ տեմ բեր ամ սին վար չա կան շրջա նի պատ վի րա կութ յունն այ ցե լել  է ՌԴ  Ս տավ րո պոլ 
քա ղաք` մաս նակ ցե լու քա ղա քի տո նին։

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ



12

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

•	 Տար վա ըն թա ցում վար չա կան շրջա նի պատ վի րա կութ յուն ներն  այ ցե լել են մի շարք քա ղաք
ներ՝ Իս պա նիա յի Վա լեն սիա, Չի նաս տա նի Ու ռում չի, Ֆ րան սիա յի Հան րա պե տութ յան Իլ Դը
Ֆ րանս երկ րա մաս, ԱՄՆի Գ լեն դել և Լոս Ան ջե լես, Վ րաս տա նի Հան րա պե տութ յան  Բա թու
մի, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան Ս տավ րո պոլ, Գե լեն ջիկ քա ղաք ներ, մաս նակ ցել տար բեր 
մի ջո ցա ռում ե րի և բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան նպա տա կով ձեռք բե րել պայ մա նա
վոր վա ծութ յուն ներ։ 

•	 Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի և ԱՀ Մար տա կեր տի վար չա կազ մի, ինչ պես նաև Մար տու նի 
քա ղա քի միջև բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան նպա տա կով վա վե րաց ված հու շագ րե րի 
շրջա նակ նե րում պար բե րա բար կա տար վում են այ ցե լութ յուն ներ՝ կա ռա վար ման, սո ցիա լա
կան, կրթա կան, մշա կու թա յին ո լորտ նե րում փոր ձի փո խա նակ ման և  ա ջակց ման նպա տա
կով:

Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի և ՀՀ Ս յու նի քի մար զի համայնքների միջև վա վե րաց
ված հու շագ րե րի շրջա նակ նե րում պար բե րա բար ի րա կա նաց վում են փո խայ ցե լութ
յուն ներ:





ԹԵԺ ԳԻԾ՝
+(374 11) 518-808

shengavit@yerevan.am

2017
ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇԵՆԳԱՎԻԹ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ


