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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՛ ա րաբ կիր ցի ներ, 

2017 թվա կա նի ըն թաց քում Ա րաբ կի րում ի րա կա նաց ված ծրագ րե
րի արդ յուն քում ու նենք զգա լի ձեռք բե րում եր։ Կա տար ված աշ խա
տանք նե րի ծա վա լը ներ կա յաց վում է այս հաշ վետ վութ յամբ։
Գո հու նա կութ յամբ եմ նշում, որ Ա րաբ կի րում ձևա վոր վել են կա յուն 
ա վան դույթ ներ, և  ա րաբ կիր ցին դրանց հպարտ կրողն է։ Որ պես վար
չա կան շրջա նի ղե կա վար, իմ խո րին շնոր հա կա լութ յունն եմ հայտ նում 
բո լոր ա րաբ կիր ցի նե րին։ Սե փա կան տան հան դեպ Ձեր սրտա ցավ 
վե րա բեր մուն քի ու հա մա գոր ծակ ցա յին լի նե լու շնոր հիվ է, որ մեր վար
չա կան շրջանն ու նի բա րի համ բավ ու յու րա հա տուկ գրավ չութ յուն, իսկ 
նրա ա նու նը եր բեմ նույ նաց վում է սրտա բա ցութ յան, բա րեկր թութ յան 
և բա րիդ րա ցիութ յան հետ։
Ինչ պես մինչև այժմ, այն պես էլ հե տա գա յում մեր ա ռաջ նա հեր թութ
յուն նե րի մասն են կազ մե լու սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին, կրթա կան և  
են թա կա ռուց ված քա յին հար ցե րը։ Ա րաբ կիրում պետք է ստեղծ ված լի
նեն ար ժա նա պա տիվ ու հար մա րա վետ կյան քի պայ ման ներ, և մ շակ
վող ու ի րա կա նաց վող բո լոր ծրագ րե րը պետք է ծա ռա յեն մի միայն 
այդ նպա տա կին։

Ա րաբ կիր վար չա կան շրջա նի ղե կա վար 
Հով հան նես Վար դան յան
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2017 թ. Ա րաբ կիր վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են ասֆալտապատման, եզ րա քա րե
րի փո խա րին ման, սա լի կա պատ ման, թե քա հար թակ նե րի կա ռուց ման ու վե րա նո րոգ ման և  
այլ տի պի աշ խա տանք ներ։

•	 Ասֆալտապատման  աշ խա տանք ներ՝ շուրջ 
55000 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով, ո րից 65 
փո ղոց ներ  ̀շուրջ 35000 քմ, 82 բա կա յին տա
րածք ներ և մայ թեր՝ շուրջ 20000 քմ:

•	 Եզ րա քա րե րի նո րով փո խա րին ման և վե րա
նո րոգ ման աշ խա տանք ներ՝ 575 գծմ:

•	 Վե րա նո րոգ վել և  կա ռուց վել են 40 թե քա հար
թակ ներ: 

•	 Մայ թե րի, պու րակ նե րի սա լի կա պա տումն 
ընդգր կել է 1515 քմ տա րածք: 

Վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Վ. Դավթ յա նի ան վան զբոսայ գում և  այ գին 
Հ յու սի սա յին Ճա ռա գայ թին միաց նող ստոր գետն յա ան ցու մում: Հիմն ա նո րոգ վել են Մ հեր Մկրտչ
յա նի ան վան հրա պա րա կի ցայ տաղբ յուր նե րը և բարեկարգվել է  հա րա կից  տա րած քը: 

Մաս նա վո րի հետ հա մա գոր ծակ ցա բար  ի րա կա նաց վել է ներդ րու մա յին ծրա գիր, ո րի արդ յուն
քում «Ա րաբ կիր» զբո սայ գում կա ռուց վել է թռչող գիծ (զիփ լայն): Զիփ լայ նը կա պում է Ա րաբ կիր 
վար չա կան շրջա նը Ա ջափն յա կի հետ՝ անց նե լով Դավ թա շե նի կամր ջի տա կով, ո րի երկարությունը 
շուրջ 870 մ է: 

Հիմն ա նո րոգ վել են 3 հաս ցե նե րի՝ 150 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով հե նա պա տեր 

2015

2016

2017

2015

2016

2017
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Բ նա կա րա նա յին ֆոն դի պահ պան ման ուղ ղութ յամբ 2017 թ. կա տար վել են մուտ քե րի բա րե
կարգ ման, վթա րա յին պատշ գամբ նե րի ամ րացման ու վե րա նո րոգ ման և բնակ ֆոն դի բա
րե լավ մանն ուղղ ված այլ աշ խա տանք ներ։

•	 Բա րե կարգ վել է 160 մուտք:

•	 Վե րա նո րոգ վել է 16276 քմ  ընդ հա
նուր մա կե րե սով տա նիք, ո րից` 155 
շեն քե րում`  9747 քմ` հարթ,  216 
շեն քե րում` 6560 քմ` թեք:

•	 Ամ րաց վել է վթա րա յին 38, նո րոգ
վել` 102  պատշ գամբ:

Հա մա տի րութ յուն նե րի հետ ա մե նօր յա հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջանակներում տ րա մադր ված 
նյու թե րով հա մա տի րութ յուն նե րը վե րա նո րո գել են  1800 քմ թեք տա նիք: Ի րա կա նաց վել են 
2246 գծմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ ներ քին ջրագ ծե րի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ՝ 191 
բազմաբնակարանային շեն քե րում: Մասնակի  նո րոգ վել են 95 վե րե լակ ներ:

2015 2016 2017

Վերանորոգված շքամուտքեր



3

ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

2017 թ. Ա րաբ կիր վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են բա կա յին տա րածք նե րի բա րե
կարգ ման, խա ղահ րա պա րակ նե րի կա ռուց ման, մար զա գույ քով հա մալ րե լու և  այլ տի պի աշ
խա տանք ներ։

•	 Հիմն ա նո րոգ վել է  10 բա կա յին տա րածք: 

•	 Նորոգման աշխատանքներ են իրականաց 
վել 67 բա կա յին տա րածքներում, որոնցից 
54ում կա ռուց վել են խա ղահ րա պա րակ ներ:

•	 Հան րա յին նշա նա կութ յան բա րե կարգ հատ
վա ծի է վե րած վել ա պօ րի նի հո ղա զավթ ված 
2000 քմ տա րածք :  

•	 15 բա կա յին տա րածք նե րում ի րա կա նաց վել 
են  նկա րա զարդ ման աշ խա տանք ներ՝ 1100 
քմ մա կե րե սով: Նո րոգ վել  են նստարաններ, 
աղբամաններ։ Տեղադրվել է 9 զրու ցա րան և 
72 ման կա կան խա ղ:

2015

2016

2017



4

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. բ նակ չութ յան խո ցե լի հատ վա ծի հա մար ի րա կա նաց վել են սո ցիա լա կան ծրագ րեր։

•	 Կազ մա կերպ վել է 346 ծնող նե րի այ ցե
լութ յուն ԼՂՀում և ՀՀ սահ մա նա մերձ 
գո տի նե րում ժամ կե տա յին զին ծա ռա
յութ յան մեջ գտնվող ա րաբ կիր ցի զին
ծա ռա յող նե րին: 

•	 «Է րե բու նիԵր ևան 2799» տո նա կա տա
րութ յան սո ցիա լա կան բա ղադ րի չի 
շրջա նակ նե րում 286 ըն տա նիք նվեր է 
ստա ցել կեն ցա ղա յին տեխ նի կա:

•	 Սո ցիա լա պես ա նա պա հով հար յու րա
վոր ըն տա նիք նե րի տրվել է դրա մա կան  
ա ջակ ցութ յուն: 

•	 Տար բեր բա րե գոր ծա կան ճա շա րան նե
րում սնվում են  306  ա րաբ կիր ցի ներ:
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•	 ՀԿ նե րի, տե ղա կան և մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ 
տրամադրվել է.

•	 կա րի քա վոր տասն յակ ըն տա նիք նե րի՝ դրա
մա կան աջակցություն,

       հաշ ման դամ ե րե խա նե րին՝ ան վա սայ լակ ներ, 
հա գուստ, անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ, հո գե բա նա
կան աջակցություն, 

•	 կարիքավոր ընտանիքների  երեխաներին՝ 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ, 

•	 սի րիա հայ ըն տա նիք նե րին` բնա կա րա նի 
վարձ և բու ժօգ նութ յուն:

•	 Ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բեր վել 
Ա րաբ կիր ԵԿՄ , Ա րաբ կի րի Հաշ ման դամն ե րի ըն կե
րութ յան, ՀՄՊ վե տե րան նե րի խորհր դին, «Ար շա վիր և 
Պայ ծառ Աբ րա համ յան ներ» բա րե գոր ծա կան ճա շա
րա նին: 

•	 Հան քա վա նի «Ա րա գած» ճամ բար մեկ նող 
100 ե րե խա յի նվիր վել են մար զա շա պիկ ներ, ար ևա
պաշտ պան գլխարկ ներ, քաղց րա վե նիք և խա ղեր:

•	 Սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 
160 ե րե խա յի հատ կաց վել է դպրո ցա կան պա յու սակ
ներ, Ամա նո րի առ թիվ 1200 ըն տա նի քի տրամադրվել 
են սննդի փաթեթներ և 3100 երեխայի՝ նվերփաթեթներ։ 

2015

2016

2017

235

67

346
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. Ա րաբ կիր վար չա կան շրջա նում  աշ խույժ է ե ղել մշա կու թա յին կյան քը։

       

Կենտ րոն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի թիվ.  
Կ. Սա րաջ յա նի ան վան ե րաժշ տա կան դպրոց է հա ճա
խում 509, Ալ. Հե քիմ յա նի ան վան ե րաժշ տա կան դպրոց` 
503 ե րե խա: Հ. 5 և հ. 6 գրա դա րան նե րից օգտ վում է 3365 
ըն թեր ցող:

«Եր ևան յան ա մառ2017» գլխա վոր մի ջո ցա ռու մը մեկ նար
կել է վար չա կան շրջա նի Վ. Դավթ յա նի ան վան զբո սայ
գում: Կազ մա կերպ վել են ցու ցա հան դես ներ, հա մեր գա յին 
շքեղ ծրագ րեր:

«Եր ևան յան ա մառ2017» ծրագ րի շրջա նակ նե րում Քա
նա քեռ ՀԷԿ, Փա փազ յան 21, Սուն դուկ յան 28, Ա. Ա վե տիս
յան 74, 76 հաս ցե նե րում կազ մա կերպ վել են 10օր յա բա
կա յին ճամ բար ներ: 

Կազ մա կերպ վել են մի ջո ցա ռումն եր` նվիր ված պե տա
կան և  ազ գա յին տո նե րին, ինչ պես նաև` տա րաբ նույթ 
թե մա տիկ հան դես ներ, խա ղեր և մր ցույթ ներ:    
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. զ գա լի աշ խա տանք է կա տար վել նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի վե րա նո
րոգ ման, գույ քա յին հա մալր ման ուղղություններով։

     

Նա խադպ րո ցա կան հիմ արկ նե րի հիմ ա նո րո գում.

Հիմն ա նո րոգ վել է Եր ևա նի հ. 26 ման կա պար տեզ ՀՈԱԿը և 
հա մալր վել է անհ րա ժեշտ գույ քով: 

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

Ձեռք են բեր վել զգես տա պա հա րան, բազ մա հարկ մահ ճա
կալ ներ, ման կա կան ա թոռ ներ, սե ղան ներ

Կազ մա կերպ վել են մի ջո ցա ռումն եր՝ նվիր ված պե տա կան և  
ազ գա յին տո նե րին, ինչ պես նաև տա րաբ նույթ հան դես ներ, 
խա ղեր և մր ցույթ ներ:

ԱՊԱՀՈՎՎԵԼ  Է  2492  ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՆՎՃԱՐ   
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ։
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ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ.  աշ խույժ է ե ղել վար չա կան շրջա նի սպոր տա յին կյան քը, վար չա կան շրջա նի մար
զիկ ներն ու թի մե րը մրցա նա կա յին ա ռա ջա տար տե ղեր են գրավել տար բեր նշա նա կութ յան 
մրցա շա րե րում։

Մե նա պայ քա րա յին մար զաձ ևե րի ման
կա պա տա նե կան մար զադպ րոց են հա
ճա խում 158, Ա րաբ կի րի  հա մա լիր մար զա
ձ ևե րի ման կա պա տա նե կան մար զադպ
րոց` 438, Եր ևա նի Ալ. Գ րի գոր յա նի ան վան 
սու սե րա մար տի ման կա պա տա նե կան 
մար զադպ րոց` 202,  Ա րաբ կի րի խա ղա յին 
մար զաձ ևե րի ման կա պա տա նե կան մար
զադպ րոց`402, Շախ մա տի ման կա պա
տա նե կան մար զադպ րոց`230 սա ներ:

Ա րաբ կիր վար չա կան շրջա նի մար զիկ
ներն ու թի մե րը մրցա նա կա յին ա ռա ջա
տար տե ղեր են նվա ճել ինչ պես վար չա
կան շրջա նի, այն պես էլ հա մա քա ղա քա
յին, հան րա պե տա կան ու մի ջազ գա յին 
մրցա շա րե րում:  

Կազ մա կերպ վել են շախ մա տի, հե ծան վա
վազ քի, ձյու դո յի, վո լեյ բո լի, բազ կա մար տի 
մի շարք ա ռաջ նութ յուն ներ, մրցա շա րեր, 
մար զամ շա կու թա յին մի ջո ցա ռումն եր, 
ո րոն ցում  Ա րաբ կիր վար չա կան շրջա նի 
սա նե րը ու նե ցել են ակ տիվ մաս նակ ցութ
յուն:
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ

2017 թ. Ա րաբ կիր վար չա կան շրջա նում զգա լի աշ խա տանք է կա տար վել կա նա չա պատ ման 
ուղ ղութ յամբ։

•	 Ս տեղծ վել և բարելավվել է 5930 քմ  
ընդ հա նուր մա կե րե սով  կանաչ գոտի՝ 
Խա չատր յան 33, Բա բա յան  36, Կաս յան  
7, Մա մի կոն յանց 56 շեն քերի բակային 
տա րած քներում։   

•	 Տնկվել է 137284 ծաղ իկ,  2380 թուփ և 
516 ծա ռ: Մշ տա պես բա րե կարգ վում և 
խ նամ վում է 53 հա կա նա չա պատ տա
րածք:

•	 Անց կաց վել է 475 գծմ  ո ռոգ ման նոր 
ցանց: Վե րա նո րոգ վել են ո ռոգ ման 
ցան ցի վնաս ված` 1656 գծմ  ընդ հա
նուր եր կա րութ յամբ հատ ված ներ:  
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ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԵՐ», «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ», «ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԶ» ՓԲԸ-ՆԵՐԻ ՀԵՏ

2017 թ. զգա լի աշ խա տանք է կա տար վել ջրագ ծե րի, կո յու ղագ ծե րի, գազիֆիկացման և  
է լեկտ րաէ ներ գիա յի մա տա կա րար ման հա մա կար գի նո րոգ ման ուղ ղութ յամբ։

Ջրամատակարարման հա մա կար գի վե րա նո րո գում` 
3500 գծմ

Կո յու ղա տար հա մա կար գի վե րա նո րո գում` 2850 գծմ

Գա զիֆի կա ցում` 1565 գծմ

Է լեկտ րաէ ներ գիա յի մա տա կա րար ման հա մա կար գի նո
րո գում` 4856 գծմ

Վերակառուցվել է 29 դիտահոր

«ՀԷՑ» ՓԲԸի կողմից բարելավման ներդրումային 
ծրագրով իրականացվել է 2880 գծմ  հոսանքագծերի 
փոխարինում 10 հասցեներում։



11

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

2017 թ. Ա րաբ կիր վար չա կան շրջա նում շա րու նակ վել են ար տա քին լու սա վո րութ յան ցան ցի 
ար դիա կա նաց ման և  ընդ լայն ման աշ խա տանք նե րը։ 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

2017 թ. Ա րաբ կիր վար չա կան շրջանն ակ տիվ աշ խա տանք է ի րա կա նաց րել մի ջազ գա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յունն ամ րապն դե լու ուղ ղութ յամբ։

Արաբկիր-Պլեսս Ռոբինսոն համագործակցության ու «Էրեբունի-Երեւան 2799» 
տոնակատարությունների շրջանակում Երեւան էր ժամանել Ֆրանսիայի Պլեսս 
Ռոբինսոնի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը `փոխքաղաքապետ Կորին 
Մարկ Դյուջեյիի գլխավորությամբ: Այցի ընթացքում պատվիրակության կողմերն 
անդրադարձել են Արաբկիրի եւ Պլեսս Ռոբինսոն քաղաքների միջեւ հաստատված 
համագործակցությանը եւ քննարկել հետագա ծրագրերը: 

Կա ռուց վել է 5180 գծմ  
եր կա րութ յամբ նոր ցանց` 
202 լուսատուներով։ 
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

Սեպտեմբերին Երեւանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ 
պաշտոնական պատվիրակությունն այցելել է Սանկտ Պետերբուրգ՝  հանդիպելու 
նահանգապետ Գեորգի Պոլտավչենկոյին:  Հանդիպման ընթացքում քննարկվել 
են ծրագրերի իրականացման հետ կապված հիմնախնդիրները, ստորագրվել 
համագործակցության համաձայնագրեր տնտեսության կառավարման, 
սոցիալական, առողջապահական, մշակութային, կրթական, սպորտի եւ 
երիտասարդության հարցերի, զբոսաշրջության զարգացման,  ինչպես նաեւ 
տնտեսական կապերի հաստատման եւ մի շարք այլ ուղղություններով:

Արաբկիր-ԼՂՀ համագործակցության շրջանակում կազմակերպվել են 
այցելություններ զորամասեր: Արցախում վարչական շրջանի ղեկավարն այցելել 
է մարտական դիրքեր եւ առաջնագծում հանդիպել զինծառայողների հետ 
մարտական հերթապահության ժամանակ: ԼՂՀ Մարտունու շրջանի զորամասին 
ցուցաբերվել է տեխնիկական աջակցություն:
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