ՇԻՆԱՐԱՐՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄ

2016թ. Էրեբնի վարչական
շրջանմ իրականացվել են.
փողոցների և բակերի
ասֆալտապատմ, ընդհանր
ծավալը՝ 74 000մ2,
եզրաքարերի փոխարինմ՝ 540մ,
թեքահարթակների կառցմ և
վերանորոգմ՝ 31 հատ։
Վարչական շրջանմ ևս 17 հասցե
ապահովվել է 11 025 մ երկարթյամբ լսավորթյան ցանցով։

Սալիկապատվել է Տիգրան Մեծի պողոտան, Խաչիկ Դաշտենց փողոցը: Նոր հենապատ է
կառցվել «Լսաղբյր» հշարձանի պրակմ , Սարի թաղի 5-րդ փողոցմ:

1

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ոռոգման նոր ցանցի անցկացմ
Խաչիկ Դաշտենց փող. «Լսաղբյր» հշարձանի
տարածքմ, Գաջեգործների և Նբարաշենի փողոցսների, Այվազովսկի և Տիտոգրադյան փողոցների
հատման մասերմ անցկացվել է 200 գծմ ոռոգման
ցանց:

Նոր կանաչ տարածքների ստեղծմ և ձևավորմ
Էրեբնի վարչական շրջանմ ստեղծվել են նոր կանաչ գոտիներ, Խաղաղ Դոնի փողոցմ
և ﬕ շարք բակային հատվածներմ: Էրեբնի վարչական շրջանմ դեկորատիվ տարբեր
ծաղիկների ﬕջոցով կատարվել են ձևավորման աշխատանքեր:
2016թ. ընթացքմ տնկվել է 400 ծառ, 90 000 ծաղկասածիլ և վերանորոգվել 200մ ոռոգման ցանց։

2

ԲՆԱԿՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՄ

Վերանորոգվել է 50 մտք.
Արցախի 1, Արցախի 1բ, Արցախի 28, Արցախի 10ա, Գ.Նժդեհի 58, Մրացանի 109, Տ.Մեծի 59,
Տ.Մեծի 5 նրբ., Տ.Մեծի 46, Նոր Արեշի 35փ. 127/2, Նոր Արեշի 35փ. 127/3, Էրեբն 3,
սԷրեբն 23, Էրեբն 28, Էրեբնի25, Էրեբն 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:

Հարթ տանիքի նորոգմ՝ 7 140 մ2

Թեք տանիքի նորոգմ՝ 5 167 մ2

3

ԲՆԱԿՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՄ

Վթարային պատշգամբների ամրացմ, նորոգմ.
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., Էրեբնի փող.23:տ.25 բնակ.:

Ջրթափ խողովակների նորոգմ` 1 310 գծմ

Վերելակների նորոգմ

իրականացված աշխատանքների հասցեները.ս
Արցախի 8/4, Արցախի 8բ 4-րդ մտք, Արցախի 20/1 1-ին
մտք,Աթոյան անց. 8շ.,Խ.Դոն 1շենք 2-րդ մտք, Խ.Դոն 5 շենք
2-րդ մտք, Խ.Դոն 5շենք 14-րդ մտք, Խ.Դոն 23 շենք 2-րդ
մտք, Խ.Դոն 23 շենք 8-րդ մտք, Խ.Դոն 31շենք 4-րդ մտք,
Խ.Դոն 23շենք 7-րդ մտք:
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄ

Էրեբնի վարչական շրջանմ հիﬓանորոգվել, բարեկարգվել և նկարազարդվել է 35 բակային
տարածք:

Բակերի ընթացիկ նորոգմ
Հիﬓանորոգվել է 4 բակ, վերանորոգվել է 11
բակային տարածք,
Խաղաղ Դոնի 5 շենքի բակմ կառցվել է նոր
բակ, որը համալրված է ինչպես խաղային
ատրակցիոններով, այնպես էլ հանգստի
կազմակերպման հարմարավետ տաղավարներով 
նստարաններով:
Կառցվել է նոր ջրավազան` շատրվանով:
Մանկական խաղերի տեղադրմ – 13 բակ, 22 խաղ .
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄ
Մարզական խաղերի տեղադրմ
Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.5 շենքի բակին զգահեռ տեղադրվել են տարբեր մարզական խաղեր,
խաղերն են տեղադրվել նաև Արցախի պող. հ.1, Ավանեսովի փող. հ.20 շենքերի բակերմ:

Փոքրիկ ֆտբոլասերների համար
Մինի ֆտբոլի դաշտի տեղադրմ –
Ավանեսովի փողոցի 2/1 շենքի բակմ:

Նկարազարդմ` 675 մ2
Վարչական շրջանի բակերմ նկարազարդման աշխատանքներ են կատարվել ավելի քան 20
բակերմ: Հեքիաթի աﬔնատարբեր հերոսների  գնավոր պատկերների ﬕջոցով բակերի
ավտոտնակները վերածվել են գնավոր անկյնների:
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՆ

Արտաքին լսավորթյան ցանցի կառցմ.
Նբարաշենի խճղի, Աճեմյան փողոց 1, 2 նրբ.Նոր Արեշ 11փողոց (Մրացանի փողոցից ﬕնչև
Աթոյան փողոց) Արցախի 8բ շենքի բակ, Արցախի 6բ շենքի բակ, Դավիթ Բեկի փողոց 1 նրբ.Մշական
10-րդ փողոց, 5-րդ փողոց, 2-րդ փ. 1նրբ., 11փողոց, 7-րդ փողոց, 8րդ փողոց:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

Սատար կանգնենք ﬔր զինվորների ընտանիքներին

Կազմակերպվել է 95 ծնողների այցելթյն ԼՂՀ-մ և ՀՀ սահմանաﬔրձ գոտիներմ
ծառայող ժամկետային զինծառայողներին:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՆ

Գերմանական Կարﬕր Խաչի Բադեն-Վյրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպթյան հայաստանյան
մասնաճյղի հետ համատեղ վարչական շրջանմ բացվել է «Գթթյան խոհանոցի» արտագնա
սպասարկման կենտրոն՝ 65 շահառների համար: Վարչական շրջանի տարածքմ հայտնաբերված
անօթևանները տեղափոխվել են «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիﬓադրաﬕ
անօթևանների կենտրոն:

«Աﬔրիկյան ավտոբս» բարեգործական
ծրագրի «Պարգևենք ժպիտ» շարժական
ատաﬓաբժարանը 3 աﬕս շարնակ
ծառայթյններ է մատցել վարչական
շրջանի Վ. Տերյանի անվ. հ. 60, Հ.
Կարապենցի անվան հ. 6 և Վ. Համբարձմյանի անվ. հ. 17 դպրոցների ոչ ﬕայն
սոցիալապես անապահով, այլև անսկախ
սոցիալական վիճակից՝ ատաﬓերի բժման
կարք նեցող աշակերտների համար:

Աջակցթյն սիրիահայ ընտանիքներին
Իրականացվել է սիրիահայերի աջակցթյան
ծրագիր՝ «Դ ﬕայանկ չես», որի արդյնքմ
վարչական շրջանմ բնակվող 44 սիրիահայ
ընտանիքների տրամադրվել է պարենային
աջակցթյն, հագստ, սննդ, դեղորայք,
մարզահագստ, մանկական սննդ, խնամքի և
անկողնային պարագարներ:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՆ

Սրբ Զատիկի առթիվ «Հանս Քրիստիան
Կոֆոեդ» բարեգործական հիﬓադրաﬕ
շահառների համար կազմակերպվել է
ﬕջոցառմ, տրամադրվել է պարենային
աջակցթյն:

«Տնային պայմաններմ ﬕայնակ տարեցների և հաշմանդաﬓերի սոցիալական սպասարկման
կենտրոնի» շահառներին տրամադրվել է աջակցթյն` Բյրականի աստղադիտարան գնալ
նպատակով, կազմակերպվել է հյրասիրթյն: «Առաքելթյն Հայաստան» ԲԿ շահառներին
նևյնպես ցցաբերվել է զգալի աջակցթյն:

Նյթական և դրամական օգնթյն է տրամադրվել
սոցիալապես անապահով բազմաթիվ ընտանիքների:
Աջակցթյն սոցիալապես անապահով ընտանիքների
երեխաներին:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՆ

2016թ. հնիս-օգոստոս աﬕսներին Էրեբնի
վարչական շրջանի ﬕակողմանի և երկկողմանի
ծնողազրկ, սոցիալապես անապահով և
բազմազավակ ընտանիքների 7-13 տարեկան 160
դպրոցական 3 հերթափոխով իրենց ամառային
արձակրդի 20-օրյա հանգիստն անցկացրել են
Կոտայքի մարզի Մարմարիկի «Հեքիաթների կիրճ»
մանկական առողջարարական ճամբարմ։

«Էրեբնի-Երևան 2798»

տոնակատարթյան ընթացքմ
սոցիալապես անապահով 286
ընտանիքների տրամադրվել է կենցաղային
տեխնիկա:

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Առողջթյան պահպանմ
Պետպատվերի շրջանակմ բժօգնթյան ցցաբերմ - 2016թ.
Էրեբնի վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով շրջ չորս
տասնյակ բնակչի տրամադրվել են պետական պատվերի շրջանակմ
վիրահատվել և բժվել ﬕջնորդագրեր:

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
2016թ. ընթացքմ վարչական շրջանի հ. 69 մանկապարտեզը
հիﬓանորոգվել է, հ.71 մանկապարտեզը մասնակի է
հիﬓանորոգվել: Հ.63 մանկապարտեզմ սալիկապատվել է
»
խոհանոցի հատակը, հ.64 մանկապարտեզմ փոխվել են
խմբասենյակների պատհաններ, հ.66 մանկապարտեզմ
վերանորոգվել է ﬔկ խմբասենյակ, հ.67 մանկապարտեզմ`
ջեռցման համակարգը, սննդամթերքի պահեստը, հ.70
մանկապարտեզմ` խոհանոցը, հ.72 մանկապարտեզի տանիքն է
վերանորոգվել, հ. 73 մանկապարտեզմ` ջրագծերը, հ.հ 74, 75
մանկապարտեզներմ վերանորոգվել են սանհանգյցները և
խմբասենյակները: Վարչական շրջանի մանկապարտեզները
համալրվել են նոր գյքով` մանկական սեղաններ, մանկական
աթոռներ, երկհարկանի և եռահարկ մահճակալներ, սառնարան, սալօջախ, մանկական
զգեստապահարաններ: Անվճար հիմնքներով վարչական շրջանի մանկապարտեզներ հաճախող
երեխաների ցցակային թիﬖ է` 2278: 2016թ. վարչական շրջանի մանկապարտեզներմ կազմակերպվել և
անցկացվել են հիշարժան օրերին, ազգային, եկեղեցական և ծիսական տոներին նվիրված ﬕջոցառﬓեր:
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Մ. Մալնցյանի անվան արվեստի դպրոց` մոտ 400 աշակերտ:
Չխաջյանի անվան երաժշտական դպրոց` մոտ 440 աշակերտ:

Հնիսի 1-ից օգոստոսի 31-ը ﬔկնարկեցին Երևանի քաղաքապետի և Էրեբնի վարչական շրջանի
ղեկավարի կողﬕց նախաձեռնվող աﬔնամյա «Երևանյան ամառ», «Ուրախ ամառ» բակային
ﬕջոցառﬓերը։ «Մանկական» զբոսայգմ տեղի նեցավ Վարդավառի տոն: «Եվրոպական
ժառանգթյան օրեր» համաեվրոպական աﬔնամյա ծրագիրն իրականացավ Էրեբնի
պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանմ: Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական
թատրոնմ նշվել է Ուսցչի օրը: Վարչական շրջանի չորս գրադարաններմ նշվել է Գրադարանավարի
օրը:
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Էրեբնի վարչական շրջանմ մարզադպրոց հաճախող սաների ցցակային թիվը՝ 334:
Շախմատի դպրոց հաճախող երեխաների ցցակային թիվը` 210:
Մարզական ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ
Մարտի 15-23-ը «Երևանի Էրեբն շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցմ» տեղի են նեցել
4-րդ և 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշարեր:

Մարտ ամսին անցկացվել են ՀՀ հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական առաջին
սﬓամարզական խաղեր:
Ապրիլ ամսին անցկացվել է ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկթյն՝ 1-6-րդ դասարանների ﬕջև:
Մայիս ամսին անցկացվել է «Լավագյն մարզական ընտանիք» մրցյթը:
Հնիս ամսին անցկացվել է «Առողջ սերնդ,պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային
առաջնթյնը:
Հոկտեմբեր անցկացվել է նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդթյան
հանրապետական ռազմամարզական խաղեր:

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ
ՌԴ Դոնի Ռոստովի քաղաքապետարանի հրավերով Երևանի պատվիրակթյնը Էրեբնի վարչական
շրջանի ղեկավար Արﬔն Հարթյնյանի գլխավորթյամբ սեպտեմբերի 8-12 Դոնի Ռոստովմ
մասնակցել է քաղաքի հիﬓադրման 267-ամյակին նվիրված տոնական ﬕջոցառﬓերին: Սեպտեմբեր
ամսին Էրեբնի վարչական շրջանի ղեկավար Արﬔն Հարթյնյանն ընդնեց Ֆրանսիայի Վիեն
քաղաքի քաղաքապետ Լևոն Ասկնցին: Էրեբնի վարչական շրջանի և Վիեն քաղաքի ﬕջև
համագործակցթյնն ավելի ամրացնել նպատակով կողﬔրը որոշել են հանդես գալ համատեղ
մշակթային ծրագրով:

Տարվա ընթացքմ վարչական շրջանի ﬕ խմբ տաղանդավոր երաժիշտներ մասնակցել են
ﬕջազգային աﬔնատարբեր մրցյթների, որոնք տեղի են նեցել Ռսաստանի Դաշնթյնմ,
Իտալիայմ, Ֆրանսիայմ, որտեղից վերադարձել են հաղթանակած: Էրեբնի վարչական շրջանը
համագործակցմ է ԼՂՀ Հադրթի շրջանի հետ: Տարվա ընթացքմ իրականցված այցերի շրջանակմ
կյանքի են կոչվել բազմաբանյթ մշակթային, կրթական, սոցիալական ծրագրեր: ԼՂՀ Հադրթի
շրջանին ցցաբերվել է նաև տեխնիկական աջակցթյն: Էրեբնի վարչական շրջանը
համագործակցմ է նաև ՀՀ Սյնիքի մարզի հետ:
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