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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՛ դավ թա շեն ցի ներ

Մեր վար չա կան շրջա նի հա մար 2017 թվա կա նը ևս մեկ արդ յու նա վետ 
տա րի էր, ո րի ըն թաց քում շա րու նակ վե ցին շրջա նի բա րե կարգ ման ու 
կա նա չա պատ ման, են թա կա ռուց վածք նե րի  ար դիա կա նաց ման աշ
խա տանք նե րը, ի րա կա նաց վե ցին զա նա զան մշա կու թա յին ու սպոր
տա յին ծրագ րեր։ Տա րեց տա րի Դավ թա շե նը դառ նում է ա վե լի գրա վիչ 
ու ժա մա նա կա կից, որ տեղ պայ ման ներ են ստեղծ վում հար մա րա վետ 
կյան քի, մար զա կան և մ շա կու թա յին կենտ րոն նե րում հե տաքր քիր ու 
օգ տա կար ժա մա նակ անց կաց նե լու հա մար։ 
Մեր բո լոր հա մա տեղ ձեռք բե րում ե րի հա մար իմ ան կեղծ շնոր հա կա
լութ յունն եմ հայտ նում Ձեզ, սի րե լի՛ դավ թա շեն ցի ներ։ Մեր հա ջո ղութ
յուն նե րը և ն վա ճում ե րը հա վա սար ի րա վուն քով պատ կա նում են բո
լո րիս։
Ա ռա ջի կա տա րի նե րին ևս մեր ծրագ րերն ու աշ խա տանք ներն ուղղ
ված են լի նե լու հա րա զատ վար չա կան շրջա նը զար գաց նե լուն և լա
վա գույն նե րից մե կը դարձ նե լուն։  

Դավ թա շեն վար չա կան շրջա նի ղե կա վար
Ռուս լան Բաղ դա սար յան
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ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

2017 թ. Դավ թա շեն վար չա կան շրջա նում աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել  փո ղոց նե րի, 
մայ թե րի և բա կե րի աս ֆալ տա պատ ման և բա րե կարգ ման ուղ ղութ յուն նե րով։

Փո ղոց նե րի, մայ թե րի, բա կե րի աս ֆալ տա պա
տում

բա կա յին տա րածք ներ՝ 16175 քմ

ճանապարհներ՝ 12500 քմ

Մայ թե րի, պու րակ նե րի սա լի կա պա տում
Սա լի կա պատ վել է 411.5 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով 
տա րածք

Սա լի կա պա տումն ի րա կա նաց վել է վար չա կան 
շրջա նի 4 բա րե կարգ ված բա կե րում

Եզ րա քա րե րի տե ղադ րում`  2297 գծմ 

Բա րե կարգ ված 4 բա կե րում՝ 2097գծմ

Ա ղա բաբ յան փո ղո ցում՝ 200գծմ

Թե քա հար թակ նե րի կա ռու ցում
Կենտ րո նա կան փո ղոց նե րում  կա ռուց վել է 10 թե քա
հար թակ։

Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի աս տի ճա նա վան դակ
նե րին կից և շեն քե րին հա րա կից տա րածք նե րում 
կա ռուց վել է 30 թե քա հար թակ:

Կենտ րո նա կան փո ղոց նե րում տե ղադր վել են 
նստարաններ և աղբամաններ:
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

2017 թ. վար չա կա ն շրջա նում բնա կա րա նա յին ֆոնդի պահ պան ման ուղ ղութ յամբ կա
տար վել են ծա վա լուն աշխատանքներ, վերանորոգվել են շքամուտքեր և տանիքներ, 
բարեկարգվել են բակային տարածքներ։

Շ քա մուտ քե րի վե րա նո րո գում
Վե րա նո րոգ վել է 31 շենքի 40 մուտք։

Տա նիք նե րի վե րա նո րո գում
76 շենքերում հիմնանորոգվել և վերանորոգվել է 
10870 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով հարթ տա նիք։

Հա մա գոր ծակ ցութ յուն հա մա տի րութ յուն նե րի 
հետ
Մասնակի նորոգում և սպասարկում՝ 170 վե րե լակ 

Կո յու ղագ ծե րի վե րա նո րո գում` 215 գծմ

Անձր ևա տար նե րի փո խա րի նում` 828.4 գծմ

Ջ րագ ծե րի վե րա նո րո գում` 57 գծմ

Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րին կից ի րա կա նաց վել է 
կա նաչ գո տի նե րի ընդ լայն ման հա մար բու սա հո ղի 
տրա մադ րում` 12 խմ

2015 2016 2017
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

1ին թա ղա մաս 
16, 17, 18 շեն քե րի 
բակ
5600 քմ  ընդ հա
նուր մա կե րե սով 
կա նա չա պա տում 
1135 քմ,
ման կա կան խա
ղահ րա պա րա կի 
կա ռու ցում

2րդ թա ղա մաս 
3, 4ա, 4բ շեն քե րի 
բակ
3600 քմ  ընդ հա
նուր մա կե րե սով
կա նա չա պա տում՝ 
800 քմ,
ման կա կան խա
ղահ րա պա րա կի 
կա ռու ցում

4րդ թա ղա մաս 
47, 48 շեն քե րի 
բակ
6400 քմ  ընդ հա
նուր մա կե րե սով 
բա կա յին տա րած քի 
կա նա չա պա տում՝ 
1500 քմ

4րդ թա ղա մաս  
49 շեն քի բակ
1800 քմ ընդ հա
նուր մա կե րե սով 
կա նա չա պա տում 
100 քմ,
ման կա կան խա
ղահ րա պա րա կի 
կա ռու ցում

2015

2016

2017

6

6

2

42

40

40

Բա կա յին տա
րածք նե րում 
տե ղադր վել է 
12 զրու ցա րան
88 նստա րան
37 աղ բա ման

Խա ղահ րա պա
րակ նե րի ստեղ
ծում
Ս տեղծ վել է 2  
խա ղահ րա պա
րակ` Դավ թա
շեն 2րդ թաղ.  22  
շեն քի բա կում  և 
Դավ թա շեն 3րդ 
թաղ. 6/2 շեն քի  
բա կում:

Տե ղադր վել են 
Ման կա կան 5 
խաղ
35 մար զա սարք
4րդ թա ղա
մաս 2025 
շենքերի բակում 
տեղադրվել է 1 
ֆուտբոլի դաշտ 

Ի րա կա նաց վել 
է բա կա յին նկա
րա զար դում`   
800 քմ

6



4

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. շա րու նակ վել են ի րա կա նաց վել սո ցիա լա կան ծրագ րեր։

Այ ցե լութ յուն զո րա մա սեր

• Կազ մա կերպ վել է ԼՂՀ և ՀՀ սահ մա նա մերձ շրջան նե րում ծա ռա յող 114 ծնո ղի այ ցե լութ յու նը 
զո րա մա սեր:

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՀԿՆԵ ՐԻ ԵՎ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ
Տա րաբ նույթ սո ցիա լա կան ծրագ րեր են ի րա կա նաց վել «Դիա կո նիա» ԲՀԿի, «Ա ռա քե լութ յուն 
Հա յաս տա նի» ՀԿի, « Լույ սի աստղ» ՀԿի, Դավ թա շե նի Սր բոց Նա հա տա կաց ե կե ղե ցու, «Միա յա
նակ տա րեց նե րի սպա սար կում» ՀԿի, «Հա յաս տա նի խուլհամ րե րի» միութ յան, «Ն յու լայֆ Ար մե
նիա» ԲՀԿի, «Նազ քոմ» ԲՀԿի  և  ան հատ բա րե րար նե րի և բա րե գործ նե րի հետ:



5

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

«ԷրեբունիԵրևան 2799» տոնակատարության սո ցիա լա կան  բաղադրիչի  շրջա նա կում  213  ըն
տա նի քի տրա մադր վել է կեն ցա ղա յին տեխ նի կա:

• 1 ա նօթ ևան ա պա հով վել է ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րա նով, 

• 58 շա հա ռու օգտ վել է  բա րե գոր ծա կան   
ճա շա րա նից:

Տ րա մադր վել են.

• դրա մա կան  օգ նութ յուն` 338 ըն տա նիք,
• նյու թա կան  օգ նութ յուն`  568 ըն տա նիք,
• պա րե նա յին  օգ նութ յուն` 1631 ըն տա նիք,
• վա ռե լա փայ տ  ̀41 ըն տա նիք,
• ա մա նոր յա սննդի  փա թեթ նե ր` 1394 ըն տա

նիք
• ամանորյա նվերփաթեթներ՝ 1500 երեխա

Ա ջակ ցութ յան  ծրագ րեր են  ի րա կա նաց վել.

• վար չա կան  շրջա նում բնակ վող սի րիա հայ 
26 ըն տա նի քի հա մար,

• Ար ցախ յան հե րո սա մար տում զոհ ված նե
րի, քա ռօր յա պա տե րազ մի մաս նա կից նե
րի, ա նա պա հով  ա զա տա մար տիկ նե րի և 
զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի, 1ին,  2րդ, 3րդ  
կար գի զին հաշ ման դամն ե րի 337 ըն տա նիք

նե րի հա մար,
• միայ նակ, ան ժա ռանգ, տա րեց նե րի հա

մար`ա պա հո վե լով տնա յին խնամք,
• ԼՂՀի և ՀՀ մար զե րի հետ հա մա գոր ծակ

ցութ յան շրջա նա կում Դավ թա շեն վար չա
կան շրջա նի կող մից  ի րա կա նաց վել են մի 
շարք սո ցիա լա կան ծրագ րեր,

• Պե տա կան և մի ջազ գա յին տո նե րին, հի շա
տա կի օ րե րին ի րա կա նաց վել են մի շարք 
սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր:

Կազ մա կերպ վել է.

• 100 ե րե խա յի հան գիս տը « Հաս միկ»  ճամ
բա րում,

• «Եր ևան յան ա մառ» ե ռամս յա մշա կու թա յին 
ծրագ րի շրջա նա կում սո ցիա լա պես ա նա
պա հով և հաշ ման դամ ե րե խա նե րի մաս
նակ ցութ յան ա պա հո վում բա կա յին տար
բեր մի ջո ցա ռումն ե րում,

• Գի տե լի քի օր վա կա պակ ցութ յամբ  սո ցիա
լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 100 
ե րե խա յի  տրամադրվել են պայուսակներ և 
գրենական պիտույքներ:
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. կր թա կան ծրագ րե րը շա րու նա կել են ա ռաջ նա հերթ լի նել Դավ թա շեն վար չա կան 
շրջա նում։

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն 
նե րի վե րա նո րո գում, հիմ ա նո րո գում

Վար չա կան շրջա նի 5 ման կա պար տեզում 
ապահովվել է  1569 երեխայի անվ ճար 
նախադպրոցական ուսուցումը:

• Համայնքմասնավոր համագործակցության 
շրջանակներում «Գ լո բալ Կ րե դիտ» վար կա
յին կազ մա կեր պութ յան կողմից հ. 60 ման կա
պար տե զը համալրվել է մար զա գույքով, իսկ 
«Հ. Խա չատր յա նի ան վան հ. 199 հիմն ա կան 
դպրո ցի» հա մա կարգ չա յին դա սա րա նը՝ եր
կու նոր հա մա կարգ չով: «Նազ քոմ» բա րե գոր
ծա կան հիմն ադ րա մի աջակցությամբ հ. 59 և 
հ. 62 ման կա պար տեզ նե րում ի րա կա նաց վել է 
ցան կա պա տե րի ներկ ման  աշ խա տանք ներ: 

• Հ. 58 ման կա պար տե զում ի րա կա նաց վել են 
մեկ խմբա սեն յա կի և  դահ լի ճի վե րա նո րո
գում:

• Հ. 59 ման կա պար տե զում ի րա կա նաց վել է 4  
խմբա սեն յա կի և դահ լի ճի վե րա նո րո գում:

• Հ. 60 ման կա պար տե զում ի րա կա նաց վել է 4 
խմբա սեն յա կի և 1 խմբա սեն յա կի սան հան
գույ ցի վե րա նո րո գում:

• Մա ն կա պար տեզ նե րը հա մալր վել են 496 
միավոր նոր գույ քով:

Միջոցառումերի կազմակերպում

• Կր թօ ջախ նե րում նշվել է ՀՀ Ան կա խութ յան 
տոնը, անց կաց վել են տոն և հի շա տա կի օ րե
րին նվիր ված մի ջո ցա ռումն եր և բաց դա սեր:

• Ման կա պար տեզ նե րի ա վար տա կան խմբե
րի ե րե խա նե րին նվիր վել են գրե նա կան պի
տույք նե րով դպրո ցա կան պա յու սակ ներ:

• Ար ցա խի շրջան նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յան ծրագ րի շրջա նա կում ա ջակ ցութ յուն է ցու
ցա բեր վել Ս տե փա նա կերտ և Մար տա կերտ 
քա ղաք նե րին՝  որ պես կրթա կան և մ շա կու թա
յին բա ղադ րիչ:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են բազ մա կող մա նի  մշա կու թա յին ծրագ րեր։

• Ավ. Տեր տեր յա նի ան վան ար վես տի դպրոց ՀՈԱԿը  հա
մալր վել է նոր ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րով:

• Ավ. Տեր տեր յա նի ան վան ար վես տի դպրոց հա ճա խում  է 
966 ե րե խա:

• «Դավ թա շե նի հ. 40 գրա դա րան» ՀՈԱԿը 2017թ. հա մալր
վել է նոր գրա կա նութ յամբ:

• Հ. 40 գրա դա րա նի ըն թեր ցող նե րի թի վը 1686 է:

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

• Կազ մա կերպ վել են տոն և հի շա տա կի օ րե րին նվիր ված 
մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն եր,

• կրթական և մշակութային բոլոր կառույցներում ի րա
կա նաց վել են թե մա տիկ մի ջո ցա ռումն եր՝ նվիր ված  Մեծ 
ե ղեռ նի 102ամ յա տա րե լի ցին,

• «Եր ևան յան ա մառ2017» ծրագ րի շրջա նակ նե րում ի րա
կա նաց վել են բազ մա թիվ մի ջո ցա ռումն եր,

• ՀՀ մար զե րի և Ար ցա խի շրջան նե րի միջև ի րա կա նաց վել 
են հա մա գոր ծակ ցա յին ծրագ րեր մշա կու թա յին և կր թա
կան ո լորտ նե րում:
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ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

2017 թ. ս պոր տա յին կյան քը ե ղել է բա վա կա նին հա գե ցած և  ի րա դար ձութ յուն նե րով հա
րուստ։

• « Հանդ բո լի մաս նա գի տաց ված և խա ղա յին այլ մար զաձ ևե րի ման կա պա տա նե կան մար
զադպ րոց» ՀՈԱԿ հա ճա խում է 150 սան:

• Դավ թա շե նի շախ մա տի դպրոց հա ճա խող սա նե րի թի վը 280 է:
• Դավ թա շե նի բռնցքա մար տի դպրոց հա ճա խող պա տա նի նե րի թի վը 185 է:

Մար զա կան մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կեր պում

• ՀՀ Ան կա խութ յան տոնին նվիր ված մար զա կան խա ղեր,
• ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի գա վա թի խա ղեր,
• ՀՀ նա խա գա հի մրցա նա կի հա մար « Լա վա գույն մար զա կան ըն տա նիք»,  « Լա վա գույն մար զա

կան բակ», « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող լա վա գույն մար զիկ» և « Տա րեց նե րի հան րա պե տա
կան խա ղեր» մրցույթ ներ,

• «Ա ռողջ սե րունդ` պաշտ պան ված հայ րե նիք» բա կա յին փա ռա տո ն
• Նա խա զո րա կո չա յին և զո րա կո չա յին տա րի քի ե րի տա սարդ նե րի հան րա պե տա կան ռազ մա

մար զա կան խա ղեր,
• ՀՀ հան րակր թա կան դպրոց նե րի սո վո րող նե րի հան րա պե տա կան երկ րորդ ու սումն ա մար զա

կան խա ղեր,
• Հան րակր թա կան դպրոց նե րի 13րդ և 47րդ դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի միջև անց կաց

վող «Ս պորտ լան դիա» մար զա կան մի ջո ցա ռում,
• Եր ևա նի վար չա կան շրջան նե րի ղե կա վար նե րի աշ խա տա կազ մե րի աշ խա տա կից նե րի միջև 

ֆուտ բո լի մրցա շար:

Կազ մա կերպ վել են.

• ՀՀ « Մար տա կան խաչ» ա ռա ջին աս տի ճա նի շքան շա նա կիր Սամ վել Գ ևորգ յա նի 67ամ յա կին 
նվիր ված հու շամր ցա շար բռնցքա մարտ մար զաձ ևից,

• Մար զա հա մեր գա յին տո նա հան դես՝ ման կա պար տեզ նե րի սա նե րի մաս նակ ցութ յամբ,
• Նար դու, շախ մա տի և շաշ կու ա ռաջ նութ յուն ներ,                             
• ՀՀ Ան կա խութ յան տոնին նվիր ված բռնցքա մար տի, կա րա տեի և շախ մա տի ցու ցադ րա կան 

ե լույթ ներ,
• « Պա րա լիմ պիկ խա ղեր»,  « Դու կա րող ես» խո րագ րով սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն եր:
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ

2017 թ. քա ղա քա յին կա նա չա պատ ման ուղ ղութ յամբ կա տար վել է զգա լի աշ խա տանք։

       

Ո ռոգ ման նոր ցան ցի անց կա ցում ՝ 508 գծմ:

Տնկ վել է 1650 ծառ, 50 թուփ: 

Ի րա կա նաց վել են 470 ծա ռե րի խնամքի և 
պահպանման աշխատանքներ:

Ծաղկային մակերեսը կազմել է 1800 քմ։ 

Տնկվել է  116946 ծաղիկ։ 
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ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԵՐ», «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ», «ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԶ» ՓԲԸԻ ՀԵՏ

2017 թ. ծա վա լուն աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել կո յու ղագ ծե րի անց կաց ման, դի տա հո
րե րի վե րա նո րոգ ման, մա լուխ նե րի կար գա բեր ման ուղղությամբ։

« Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ. Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի հա րա կից տա րած քում ի րա կա նաց վել են 15 
դի տա հո րի վե րա նո րոգ ման և վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք ներ:  

Կո յու ղագ ծի անց կա ցում.
• Դավ թա շեն 1ին փո ղոց 1ին նրբանց քում և Դավ թա շեն 1ին թա ղա մաս, 24 շեն քում՝ նոր  

կո յու ղագ ծի անց կա ցում և հնի փոխարինում։ 

«Ար մեն Տել» ՓԲԸ. Ի րա կա նաց վել են 10 դի տա հո րի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ:

«ՀԷՑ» ՓԲԸ. Ի րա կա նաց վել են բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի մա լուխ նե րի կար գա բեր ման աշ խա
տանք ներ:

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

2017թ. վար չա կան շրջա նում կատարվել են ար տա քին ցան ցի ար դիա կա նաց ման և  ընդ
լայն ման աշ խա տանք ներ։ 

• Անցկացվել է 4300 գծմ լուսավորության նոր ցանց՝ 111 լուսակետով։ 
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ
   

Դավ թա շեն հա մայն քում 2017 թ. ծա վա լուն աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել ար տա քին 
կա պե րը զար գաց նե լու և  ամ րապն դե լու ուղ ղութ յամբ։

Եր ևա նի Դավ թա շեն վար չա կան շրջա նի և Ի տա լիա յի Պե զա րո քա ղա քի միջև հա մա գոր ծակ ցութ
յան շրջա նա կում «Է րե բու նիԵր ևան 2799»  տոնակատարություններին մասնակցելու համար Եր և
ան էր այ ցե լել  Ի տա լիա յի Պե զա րո քա ղա քի պատ վի րա կութ յու նը: «Է րե բու նիԵր ևան 2799» տո նա
կա տա րութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռումն ե րին մաս նակ ցել է նաև Խոր վա թիա յի 
Սպ լիտ քա ղա քի քա ղա քա պե տի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը: 
Վար չա կան շրջա նի «Ար մեն ներ» պա րա յին հա մույ թի 30 սան մաս նակ ցել է «Ար տեկ» մի
ջազ գա յին ման կա կան կենտ րո նում կազ մա կերպ ված մի ջազ գա յին մրցույթփա ռա տո նին: 
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Այս տա րի նույնպես Դավ թա շեն վար չա կան շրջանը պար բե րա բար  սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ
յուն է տրա մադ րել Ս տե փա նա կերտ և Մար տա կերտ քա ղաք նե րին: Մար տա կեր տին է տրա
մադր վել սան մաքր ման մե քե նա, շի նան յութ: 

Դավ թա շեն  վարչական շրջանը, ա վան դույ թի հա մա ձայն, հու նի սի 1ին հյուրընկալել է ար ցա խցի 
30 ե րե խա ների: 
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