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ՇԻՆԱՐԱՐ��Ն ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳ�Մ

Սալիկապատվել է Տիգրան Մեծի պողոտան, Խաչիկ  Դաշտենց  փողոցը: Նոր հենապատ է 
կառ�ցվել  «Լ�սաղբյ�ր» հ�շարձանի պ�րակ�մ , Սարի թաղի  5-րդ փողոց�մ: 

2016թ. Էրեբ�նի վարչական 
շրջան�մ իրականացվել են.
 

փողոցների և բակերի 
ասֆալտապատ�մ, ընդհան�ր 
ծավալը՝ 74 000մ2,
եզրաքարերի փոխարին�մ՝ 540մ,
թեքահարթակների կառ�ց�մ և 
վերանորոգ�մ՝ 31 հատ։

Վարչական շրջան�մ ևս 17 հասցե 
ապահովվել է 11 025 մ երկար�թ- 
յամբ լ�սավոր�թյան ցանցով։
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ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 

Նոր կանաչ տարածքների ստեղծ�մ  և ձևավոր�մ  
Էրեբ�նի վարչական  շրջան�մ ստեղծվել են նոր կանաչ գոտիներ,  Խաղաղ Դոնի  փողոց�մ

   և մի  շարք  բակային  հատվածներ�մ: Էրեբ�նի վարչական շրջան�մ դեկորատիվ տարբեր 
ծաղիկների միջոցով կատարվել են ձևավորման աշխատանքեր:

Ոռոգման նոր ցանցի անցկաց�մ

  Խաչիկ Դաշտենց փող. «Լ�սաղբյ�ր» հ�շարձանի 
տարածք�մ, Գաջեգործների և Ն�բարաշենի  փողոց- 
սների, Այվազովսկի և Տիտոգրադյան փողոցների 
հատման մասեր�մ անցկացվել է 200 գծմ ոռոգման 
ցանց:

2016թ. ընթացք�մ տնկվել է 400 ծառ, 90 000 ծաղկասածիլ և վերանորոգվել 200մ ոռոգման ցանց։
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ԲՆԱԿՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆ�Մ

Վերանորոգվել է 50 մ�տք.
Արցախի 1, Արցախի 1բ, Արցախի 28, Արցախի 10ա, Գ.Նժդեհի 58, Մ�րացանի 109, Տ.Մեծի 59, 
Տ.Մեծի 5 նրբ., Տ.Մեծի 46, Նոր Արեշի 35փ. 127/2, Նոր Արեշի 35փ. 127/3, Էրեբ�ն� 3, 
սԷրեբ�ն� 23, Էրեբ�ն� 28, Էրեբ�նի�25, Էրեբ�ն� 5, Աթոյան անց. 19շ., Աթոյան անց.21շ., 
Խ.Դոն 4շ., Խ.Դոն 5շ., Գաջեգործների 74/1, Գաջեգործների 74/2, Ավանեսովի 16, Ավանեսովի 
26, Ավանեսովի 20, Ավանեսովի 8/3:

Թեք տանիքի նորոգ�մ՝ 5 167 մ2Հարթ տանիքի նորոգ�մ՝ 7 140մ2
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ԲՆԱԿՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆ�Մ

Վթարային պատշգամբների ամրաց�մ, նորոգ�մ.
Արցախի փող.6տ.22, 13 բնակ., Տիգրան Մեծ փող.59 տ. 63,63ա բնակ., Տիգրան Մեծ փող.48 տ. 22 
բնակ., Տիգրան Մեծ փող.74 տ. 5,6,7,8,17,17ա, 31,32,43 բնակ., Տիգրան Մեծ փող.74 տ. 27,28 
բնակ., Տիգրան Մեծ փող.49 տ. 15 բնակ., Էրեբ�նի փող.23:տ.25 բնակ.: 

Ջրթափ խողովակների նորոգ�մ` 1 310 գծմ

 Վերելակների նորոգ�մ 

Արցախի 8/4, Արցախի 8բ 4-րդ մ�տք, Արցախի 20/1 1-ին 
մ�տք,Աթոյան անց. 8շ.,Խ.Դոն 1շենք 2-րդ մ�տք, Խ.Դոն 5 շենք  
2-րդ մ�տք, Խ.Դոն 5շենք 14-րդ մ�տք, Խ.Դոն 23 շենք 2-րդ 
մ�տք, Խ.Դոն 23 շենք 8-րդ մ�տք, Խ.Դոն 31շենք 4-րդ մ�տք, 
Խ.Դոն 23շենք 7-րդ մ�տք:

իրականացված աշխատանքների հասցեները.ս
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳ�Մ

Էրեբ�նի վարչական շրջան�մ հիմնանորոգվել, բարեկարգվել և նկարազարդվել է 35 բակային 
տարածք:

Բակերի ընթացիկ նորոգ�մ
  
       Հիմնանորոգվել է 4 բակ, վերանորոգվել է 11 
բակային տարածք, 
      Խաղաղ Դոնի 5 շենքի բակ�մ  կառ�ցվել է նոր 
բակ, որը համալրված է ինչպես խաղային 
ատրակցիոններով, այնպես էլ հանգստի 
կազմակերպման հարմարավետ տաղավարներով � 
նստարաններով:
      Կառ�ցվել  է նոր ջրավազան` շատրվանով: 

Մանկական խաղերի տեղադր�մ – 13 բակ, 22 խաղ .   
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳ�Մ

Մարզական  խաղերի տեղադր�մ 
Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.5 շենքի  բակին զ�գահեռ տեղադրվել են  տարբեր մարզական խաղեր, 
խաղերն են տեղադրվել նաև Արցախի պող. հ.1,  Ավանեսովի փող. հ.20 շենքերի բակեր�մ: 

Նկարազարդ�մ` 675 մ2  
Վարչական շրջանի բակեր�մ նկարազարդման աշխատանքներ են կատարվել ավելի քան 20
 բակեր�մ: Հեքիաթի ամենատարբեր հերոսների  � գ�նավոր պատկերների միջոցով բակերի
 ավտոտնակները  վերածվել են գ�նավոր անկյ�նների:

Մինի ֆ�տբոլի դաշտի տեղադր�մ –
Ավանեսովի փողոցի 2/1 շենքի բակ�մ: 

Փոքրիկ ֆ�տբոլասերների համար
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑ��Ն 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

Արտաքին լ�սավոր�թյան ցանցի կառ�ց�մ.
Ն�բարաշենի խճ�ղի, Աճեմյան փողոց 1, 2 նրբ.Նոր Արեշ 11փողոց (Մ�րացանի  փողոցից  մինչև 
Աթոյան փողոց) Արցախի 8բ շենքի բակ, Արցախի 6բ շենքի բակ, Դավիթ Բեկի փողոց 1 նրբ.Մ�շական 
10-րդ փողոց, 5-րդ փողոց, 2-րդ փ. 1նրբ., 11փողոց, 7-րդ փողոց, 8րդ փողոց:

Կազմակերպվել է 95 ծնողների այցել�թյ�ն ԼՂՀ-�մ և ՀՀ սահմանամերձ գոտիներ�մ
ծառայող ժամկետային զինծառայողներին:

Սատար կանգնենք մեր զինվորների ընտանիքներին
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑ��Ն

Գերմանական Կարմիր Խաչի Բադեն-Վյ�րտեմբերգի երկրամասային կազմակերպ�թյան հայաստանյան 
մասնաճյ�ղի հետ համատեղ վարչական շրջան�մ բացվել է «Գթ�թյան խոհանոցի» արտագնա 
սպասարկման կենտրոն՝ 65 շահառ�ների համար: Վարչական շրջանի տարածք�մ հայտնաբերված 
անօթևանները տեղափոխվել են «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամի 
անօթևանների կենտրոն:

«Ամերիկյան ավտոբ�ս»  բարեգործական 
ծրագրի «Պարգևենք ժպիտ» շարժական 
ատամնաբ�ժարանը 3 ամիս շար�նակ  
ծառայ�թյ�ններ է մատ�ցել վարչական 
շրջանի Վ. Տերյանի անվ. հ. 60, Հ. 
Կարապենցի անվան հ. 6  և Վ. Համբարձ�մ- 
յանի անվ. հ. 17  դպրոցների ոչ միայն 
սոցիալապես անապահով, այլև անսկախ 
սոցիալական վիճակից՝ ատամների բ�ժման 
կարք �նեցող աշակերտների համար: 

Իրականացվել է սիրիահայերի աջակց�թյան 
ծրագիր՝ «Դ� միայանկ չես», որի արդյ�նք�մ 
վարչական շրջան�մ բնակվող 44 սիրիահայ 
ընտանիքների տրամադրվել է պարենային 
աջակց�թյ�ն, հագ�ստ, սն�նդ, դեղորայք, 
մարզահագ�ստ, մանկական սն�նդ, խնամքի և 
անկողնային պարագարներ:

Աջակց�թյ�ն սիրիահայ ընտանիքներին
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑ��Ն

Ս�րբ Զատիկի առթիվ «Հանս Քրիստիան 
Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամի 
շահառ�ների համար կազմակերպվել է 
միջոցառ�մ, տրամադրվել է պարենային 
աջակց�թյ�ն:    

Նյ�թական և դրամական օգն�թյ�ն է տրամադրվել 
սոցիալապես անապահով բազմաթիվ ընտանիքների: 
Աջակց�թյ�ն սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
երեխաներին: 

«Տնային պայմաններ�մ միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 
կենտրոնի» շահառ�ներին տրամադրվել է աջակց�թյ�ն` Բյ�րականի աստղադիտարան գնալ� 
նպատակով, կազմակերպվել է հյ�րասիր�թյ�ն: «Առաքել�թյ�ն Հայաստան» ԲԿ շահառ�ներին 
ն�ևյնպես ց�ցաբերվել է զգալի աջակց�թյ�ն:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑ��Ն

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2016թ. հ�նիս-օգոստոս ամիսներին Էրեբ�նի 
վարչական շրջանի միակողմանի և երկկողմանի 
ծնողազ�րկ, սոցիալապես անապահով և 
բազմազավակ ընտանիքների 7-13 տարեկան 160  
դպրոցական 3 հերթափոխով իրենց ամառային 
արձակ�րդի 20-օրյա հանգիստն անցկացրել են 
Կոտայքի մարզի Մարմարիկի «Հեքիաթների կիրճ» 
մանկական առողջարարական ճամբար�մ։ 

»»

«Էրեբ�նի-Երևան 2798» 
տոնակատար�թյան ընթացք�մ 
սոցիալապես անապահով 286 
ընտանիքների տրամադրվել է կենցաղային 
տեխնիկա:

2016թ. ընթացք�մ վարչական շրջանի հ. 69 մանկապարտեզը 
հիմնանորոգվել է, հ.71 մանկապարտեզը մասնակի  է  
հիմնանորոգվել: Հ.63 մանկապարտեզ�մ սալիկապատվել է 
խոհանոցի հատակը, հ.64 մանկապարտեզ�մ փոխվել են 
խմբասենյակների պատ�հաններ, հ.66 մանկապարտեզ�մ 
վերանորոգվել է մեկ խմբասենյակ,  հ.67 մանկապարտեզ�մ`
ջեռ�ցման համակարգը, սննդամթերքի պահեստը, հ.70 
մանկապարտեզ�մ` խոհանոցը, հ.72 մանկապարտեզի տանիքն է 
վերանորոգվել, հ. 73 մանկապարտեզ�մ` ջրագծերը, հ.հ 74, 75 
մանկապարտեզներ�մ վերանորոգվել են սանհանգ�յցները և 
խմբասենյակները: Վարչական շրջանի մանկապարտեզները 
համալրվել են նոր գ�յքով` մանկական սեղաններ, մանկական 
աթոռներ, երկհարկանի և եռահարկ մահճակալներ, սառնարան, սալօջախ, մանկական 
զգեստապահարաններ: Անվճար հիմ�նքներով վարչական շրջանի մանկապարտեզներ հաճախող 
երեխաների ց�ցակային թիվն է` 2278: 2016թ. վարչական շրջանի մանկապարտեզներ�մ կազմակերպվել և 
անցկացվել են հիշարժան օրերին, ազգային, եկեղեցական և ծիսական տոներին նվիրված միջոցառ�մներ: 

Պետպատվերի շրջանակ�մ բ�ժօգն�թյան ց�ցաբեր�մ - 2016թ. 
Էրեբ�նի վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով շ�րջ չորս 
տասնյակ բնակչի տրամադրվել են պետական պատվերի շրջանակ�մ 
վիրահատվել� և բ�ժվել� միջնորդագրեր:

Առողջ�թյան պահպան�մ
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Մ. Մալ�նցյանի անվան արվեստի դպրոց` մոտ 400 աշակերտ:
Չ�խաջյանի անվան երաժշտական դպրոց` մոտ  440 աշակերտ:   

   Հ�նիսի 1-ից օգոստոսի 31-ը  մեկնարկեցին Երևանի քաղաքապետի և  Էրեբ�նի վարչական շրջանի 
ղեկավարի  կողմից նախաձեռնվող ամենամյա «Երևանյան ամառ», «Ուրախ ամառ» բակային 
միջոցառ�մները։ «Մանկական»  զբոսայգ�մ  տեղի �նեցավ Վարդավառի տոն: «Եվրոպական 
ժառանգ�թյան օրեր» համաեվրոպական ամենամյա ծրագիրն իրականացավ Էրեբ�նի 
պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան�մ: Հրաչյա Ղափլանյանի  անվան  դրամատիկական 
թատրոն�մ նշվել է Ուս�ցչի օրը: Վարչական շրջանի չորս գրադարաններ�մ նշվել է Գրադարանավարի 
օրը:
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Էրեբ�նի վարչական շրջան�մ մարզադպրոց հաճախող սաների ց�ցակային թիվը՝ 334:
Շախմատի դպրոց հաճախող երեխաների ց�ցակային թիվը` 210:
Մարզական միջոցառ�մների կազմակերպ�մ 
Մարտի 15-23-ը  «Երևանի Էրեբ�ն� շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց�մ» տեղի են �նեցել 
4-րդ և 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշարեր: 

Մարտ ամսին անցկացվել են ՀՀ հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական առաջին 
�ս�մնամարզական խաղեր:
        Ապրիլ ամսին անցկացվել է ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկ�թյ�ն՝ 1-6-րդ դասարանների միջև:
        Մայիս ամսին անցկացվել է «Լավագ�յն մարզական ընտանիք» մրց�յթը:
        Հ�նիս ամսին անցկացվել է «Առողջ սեր�նդ,պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային 
առաջն�թյ�նը:
        Հոկտեմբեր անցկացվել է նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդ�թյան 
հանրապետական ռազմամարզական խաղեր:

ՌԴ Դոնի Ռոստովի քաղաքապետարանի հրավերով Երևանի պատվիրակ�թյ�նը Էրեբ�նի վարչական 
շրջանի ղեկավար Արմեն Հար�թյ�նյանի գլխավոր�թյամբ սեպտեմբերի 8-12 Դոնի Ռոստով�մ 
մասնակցել է  քաղաքի հիմնադրման 267-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառ�մներին: Սեպտեմբեր 
ամսին Էրեբ�նի վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Հար�թյ�նյանն  ընդ�նեց Ֆրանսիայի Վիեն  
քաղաքի քաղաքապետ Լևոն Ասկ�նցին: Էրեբ�նի վարչական շրջանի և Վիեն քաղաքի միջև  
համագործակց�թյ�նն ավելի ամրացնել� նպատակով կողմերը որոշել են հանդես գալ համատեղ 
մշակ�թային ծրագրով: 

Տարվա ընթացք�մ վարչական շրջանի մի խ�մբ տաղանդավոր երաժիշտներ մասնակցել են 
միջազգային ամենատարբեր մրց�յթների, որոնք տեղի են �նեցել Ռ�սաստանի Դաշն�թյ�ն�մ, 
Իտալիայ�մ, Ֆրանսիայ�մ, որտեղից վերադարձել են հաղթանակած: Էրեբ�նի վարչական շրջանը 
համագործակց�մ է ԼՂՀ Հադր�թի շրջանի հետ:  Տարվա ընթացք�մ իրականցված այցերի շրջանակ�մ 
կյանքի  են կոչվել  բազմաբան�յթ մշակ�թային, կրթական, սոցիալական ծրագրեր:  ԼՂՀ Հադր�թի 
շրջանին ց�ցաբերվել է նաև տեխնիկական աջակց�թյ�ն: Էրեբ�նի վարչական շրջանը 
համագործակց�մ է նաև ՀՀ Սյ�նիքի մարզի հետ:
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