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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՛  նու բա րա շեն ցի ներ,

Հ պար տութ յամբ ու զում եմ ար ձա նագ րել, որ 2017 թվա կա նը հա ջո ղութ
յուն նե րի ու ձեռք բե րում ե րի տա րի էր մեր վար չա կան շրջա նի հա մար: 
Աշ խա տա կազ մի և բ նա կիչ նե րի հա մա տեղ ջան քե րի, ու շադ րութ յան և 
պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մի բարձր աս տի ճա նի շնոր հիվ տա
րեց տա րի մենք ա վե լի բա րե կարգ ու ա վե լի ջերմ մի ջա վայր ենք ստեղ
ծում Նու բա րա շե նում: Կար ևոր եմ հա մա րում նշել, որ ստեղծ ված նո րի 
ու գե ղե ցի կի պահ պան ման հար ցում կար ևոր է մեր բնա կիչ նե րի ներդ
րու մը, հո գա տա րութ յունն ու սրտա ցա վութ յու նը: Հետզ հե տե գե րիշ
խող է դառ նում այն բա նի գի տակ ցու մը, որ բա րե կարգ հատ ված նե րի 
ա վե լա ցու մը ոչ միայն վար չա կան շրջա նի ներ կա յա նա լի ար տա քին 
տեսքն է ա պա հո վում, այլև բնա կիչ նե րին ստի պում է ա վե լի հո գա տար 
լի նել և բա րե խիղճ կեր պով վար վել ընդ հա նուր օգ տա գործ ման հան
րա յին տա րածք նե րի հան դեպ։
Վս տահ եմ, որ միմ յանց ա ջակ ցե լով՝ մենք կպահ պա նենք ու նե ցածն  ու 
կշա րու նա կենք ստեղ ծել նո րը: 

Նու բա րա շեն վար չա կան շրջա նի ղե կա վար
Ար թուր Կի րա կոս յան
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ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

2017 թվա կա նի ըն թաց քում վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են փո ղոց նե րի և բա կա յին 
տա րածք նե րի մաս նա կի աս ֆալ տա պատ ման աշ խա տանք ներ։

•	 Փո ղոց ներ և բա կա յին տա րածք ներ՝ 
շուրջ 16000 քմ,

•	 Նոր եզ րա քա րեր տե ղադր վել են 11 փ. 
5-րդ, 11-րդ շեն քե րի բա կա յին տա րածք-
նե րում` 630 գծմ, 

•	 Եզ րա քա րեր են փո խա րին վել 6-րդ, 11-րդ 
փո ղոց նե րում՝ 42 գծմ,

•	 Վար չա կան շրջա նի 11-րդ փո ղո ցում, 11փ. 
5-րդ և 11-րդ շեն քե րի  բա րե կարգ ված 
բա կա յին տա րածք նե րում    կա ռուց վել  է  
10  թե քա հար թակ:

•	 2017 թվա կա նի ըն թաց քում վար չա կան 
շրջա նի «Դ» թա ղա մա սում ի րա կա նաց-
վել են 250 գծմ կո յու ղագ ծի կա ռուց ման աշ-
խա տանք ներ՝ «Վեոլիա ջուր» ընկերության 
հետ համագործակցությամբ։  
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Բ նա կա րա նա յին ֆոն դի պահ պան ման ուղ ղութ յամբ 2017 թ. կատարվել են նո րոգ ման և 
բնակ ֆոն դի բա րե լավ մանն ուղղ ված այլ աշ խա տանք ներ։

Շ ՔԱ ՄՈՒՏ ՔԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ՆՈ ՐՈ ԳՈՒՄ

•	 վե րա նո րոգ վել է 7 բազ մաբ նա կա րան շեն քի 16 շքա մուտք։

ՏԱ ՆԻՔ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ՆՈ ՐՈ ԳՈՒՄ

•	 1 բազ մաբ նա կա րան շեն քում հիմ ա նո րոգ վել է 1059 քմ  թեք տա նիք,

•	 ի րա կա նաց վել  են  24 բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի  3069 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով  թեք 
տա նիք նե րի  մաս նա կի  վե րա նո րոգ ման  աշ խա տանք ներ:

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ  ՀԱ ՄԱ ՏԻ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  ՀԵՏ

•	 6-րդ փո ղո ցի 1/2-րդ, 1/3 -րդ շեն քե րում վերանորոգվել է 2 վե րե լակ:

ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

2017 թ. Նու բա րա շեն 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։

•	 շա հա գործ ման է հանձն վել 2 բա կա յին տա րածք,

•	 տե ղադր վել են  2 բակային հա մա լիր,  2 ման կա կան  խաղ և 2 մար զա սարք,

•	 11 փ. 5-րդ և 11-րդ  շեն քե րի բա կա յին տա րածք նե րում  ի րա կա նաց վել են նկա րա զարդ ման աշ խա-
տանք ներ

•	 Ի րա կա նաց վել է ընդ հա նուր օգ տա գործ ման գույ քի, եր կաթ յա կոնստ րուկ ցիանե րի ներկ ման և 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ վար չա կան շրջա նի 34 բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի բա կա յին 
տա րածք նե րում, 6-րդ,  9-րդ, 11րդ փո ղոց նե րի զբո սայ գի նե րում:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

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

ԱՅ ՑԵ ԼՈՒԹ ՅՈՒՆ ԶՈ ՐԱ ՄԱ ՍԵՐ

•	 Կազմակերպվել է Նուբարաշեն վարչական շրջանից 
ՀՀ և ԼՂՀ սահմանամերձ գոտիներում ծառայող 
երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների 60 
ծնողների այցելությունը զորամասեր։ 

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՀԿ-ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՄԻ-
ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ

•	 Բազ մաբ նույթ սո ցիա լա կան ծրագ րեր են ի րա կա-
նաց վել « Սա տար» հաշ ման դամ ե րի ՀԿ, « Գա յա նե» 
ՀԿ, « Լե նա» ՀԿ, «Օգ նենք կա րի քա վոր ե րե խա նե րին» 
ՀԿ, «Առ դա» բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րա մի, ան հատ 
բա րե րար նե րի հետ: Հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն-
քում տա րաբ նույթ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բեր վել 1500 
շա հա ռո ւի:

•	 «Է րե բու նի-Եր ևան 2799» տո նա կա տա րութ յան սո-
ցիա լա կան բա ղադ րի չի շրջա նա կում 70 ըն տա նի քի 
հատ կաց վել է անհ րա ժեշտ կեն ցա ղա յին տեխ նի կա:

•	 Ամանորի առիթով սոցիալապես անապահով 
140 անձի տրամադրվել են սննդի փաթեթներ 
և անապահով ընտանիքների 363 երեխաների՝ 
ամանորյա նվեր-փաթեթներ։ 
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. կա տար վել են նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի վե րա նո րոգ ման, գույ քա յին 
հա մալր ման և  այլ աշ խա տանք ներ։

 

•	 Նու բա րա շեն վար չա կան շրջա նում գոր ծող թիվ 125 
ման կա պար տե զի  ջե ռուց ման հա մա կար գի հզո րաց-
ման նպա տա կով տե ղադր վել են նոր հզոր ջե ռուց ման 
կաթ սաներ: 

•	 Փոխ վել է ման կա պար տե զի պատշ գամ բի  տա նի քը, 
ի րա կա նաց վել են մաս նա կի վե րա նորոգ ման աշ խա-
տանք ներ:

•	 Ման կա պար տե զի  ա վար տա կան խմբե րի սա նե րին  
տրա մադր վել  են դպրո ցա կան  պա յու սակ ներ  և  գրե-
նա կան պիտույքներ, ման կա պար տե զի բո լոր խմբե-
րին տրվել են մաթեմատիկական և գ րա ճա նա չութ յան 
դի դակ տիկ պա րա գա ներ:

•	 Պար բե րա բար  կազ մա կերպ վել են  մի ջո ցա ռում 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:

•	 Հ. 175 միջ նա կարգ դպրո ցում  գոր ծում  է  նա խակր թա-
րան, որ տեղ հա ճա խում է 25  ե րե խա:

Ապահովվել է 165 երեխայի նախադպրոցական 
անվճար ուսուցում։ 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. Նու բա րա շեն վար չա կան շրջա նում  աշ խույժ է ե ղել մշա կու թա յին կյան քը։

Նու բա րա շեն  վար չա կան շրջա նում  գոր ծող  «Եր ևա-
նի  Նու բա րա շեն  մար զամ շա կու թա յին կենտ րոն» ՀՈԱԿ  
հա ճա խում է  330 ե րե խա:

Կազ մա կերպ վել են տոն և հի շա տա կի օ րե րին նվիր ված 
մի ջո ցա ռում եր։

«Եր ևան յան ա մառ» ծրագ րով  ի րա կա նաց վել  են   
ման կա կան  ժա ման ցա յին  և  ու սու ցո ղա կան  ծրագ րեր։

Գոր ծել  են  բա կա յին  ճամ բար ներ, կազ մա կերպ վել  
է  60 ե րե խա յի  հան գիս տը  Հան քա վա նի « Լու սա բաց»  
մար զաա ռող ջա րա նա յին  ճամ բա րում:

Վ. Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցում 
կազմակերպվել է 197 երեխայի արտադպրոցական 
ուսուցում։ 
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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 նվա ճել տար բեր նշա նա կութ յան 
մրցա շա րե րում։

•	 Վար չա կան շրջա նում գոր ծում է շախ մա տի ման կա-
պա տա նե կան մար զադպ րոց: Շախ մա տա սեր փոք-
րիկ նե րի հա մար ա պա հով ված են բո լոր պայ ման նե րը: 
Նո րաս տեղծ դպրոցն ու նի անհ րա ժեշտ կա հույ քով և 
պա րա գա նե րով կա հա վոր ված դա սա սեն յակ ներ: Դպ-
րոց անվճար հա ճա խում է 130 ե րե խա:

•	 Վար չա կան շրջա նի հա վա քա կան թի մերն ակ տիվ 
մաս նակ ցել են շրջա նա յին և քա ղա քա յին փու լե րի 
մրցում ե րին։ 

•	 ՀՀ Ան կա խութ յան  26-րդ տա րե դար ձին  նվիր ված  
դպրո ցա կան նե րի  քա ղա քա յին  26-րդ  մար զա կան  
խա ղե րին։

•	 ՀՀ ազ գա յին  ժո ղո վի  գա վա թի  խա ղար կութ յան 
խաղերին: 

•	 «Ա ռողջ սե րունդ` պաշտ պան ված հայ րե նիք» 2017թ. 
հա մա քա ղա քա յին բա կա յին ա վան դա կան փա ռա տո-
նին։

•	 2017 թվա կա նին անցկացված   նա խա զո րա կո չա յին և 
զո րա կո չա յին տա րի քի ե րի տա սար դութ յան հան րա-
պե տա կան ռազ մա մար զա կան խա ղե րին։

•	 ՀՀ  նա խա գա հի  մրցա նա կի   հա մար  « Լա վա գույն  մար-
զա կան  ըն տա նիք» մրցույ թին։

•	 Բ նակ չութ յան  ա ռողջ  ապ րե լա կեր պի  զար գաց ման  
շրջա նա կում  մար զաա ռող ջա րա րա կան  պա րապ-
մունք ներ, սպորտ լան դիա ներ, մար զա կան  տար բեր  
մի ջո ցա ռում եր են կազ մա կերպ վել վար չա կան շրջա-
նի   զբո սայ գի նե րում,  բա կե րում, վար չա կան  շրջա նում 
տե ղադր ված  բազ մա ֆունկ ցիո նալ  դաշ տե րում:
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ

2017 թ. Նու բա րա շեն վար չա կան շրջա նում զգա լի աշ խա տանք է կա տար վել կա նա չա պատ
ման ուղ ղութ յամբ։

•	 Բակային տարածքներում բարելավվել է  1900 քմ  
ընդ հա նուր  մա կե րե սով  կա նաչ  գոտի։

•	 Ծաղկային տարածքը կազմել է 850 քմ։ 

•	 Տնկ վել է շուրջ  36000 ծաղիկ։

•	 Գար նա նա յին և  աշ նա նա յին  ծա ռա տուն կե րին 
տնկվել է 3150 ծառ և 600 թուփ.

•	 Ի րա կա նաց վել է 782 ծա ռի խնամքի և պահպանման 
աշխատանք:
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ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԵՐ», «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ», «ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԶ» ՓԲԸ-ՆԵՐԻ ՀԵՏ

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

•	 Վե րա նո րոգ վել են  ջրագ ծի  բազ մա թիվ հան գույց ներ, կար գա վո րիչ ներ և խո ղո վակ ներ:

•	 Կար գա բեր վել  է  13  դի տա հոր։

•	 Հա մա տեղ «Վեոլիա ջուր» ՓԲ ըն կե րութ յան հետ ի րա կա նաց վել են 50 գծմ կո յու ղագ ծի կա-
ռուց ման աշ խա տանք ներ:

•	 Նո րե րով  է  փո խա րին վել թեք ված  և վ թա րա յին  2  հե նաս յուն։

•	 Փո խա րին վել և կար գա բեր վել են և կո րոբ նե րի մեջ են անց կաց վել  6-րդ փո ղո ցի 1/1-րդ, 1/2-
րդ, 1/3-րդ, 1/4-րդ, 144-րդ, 150-րդ  շեն քե րի 11-րդ փո ղո ցի  2-րդ, 3-րդ, 13-րդ բազ մաբ նա կա րան 
շեն քե րի շքա մուտ քե րի  մա լու խագ ծե րը:

•	 Կա ռուց վել է նոր ՏԵ և հե նաս յու նե րով նոր է լեկտ րա մա տա կա րա րում 9-րդ փո ղո ցի վերջ-
նա մա սում:

•	 Նու բա րա շե նի 11 փո ղո ցի  5-րդ և 11-րդ շեն քե րի  բա կա յին տա րածք նե րում  և  Նու բա րա շե նի 
9-րդ, 12-րդ փո ղոց նե րում անցկացվել է ար տա քին  լու սա վո րութ յան  ցանց։

•	 «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից բարելավման ներդրումային ծրագրով իրականացվել է 1480 գծմ 
հոսանքագծերի փոխարինում 14 հասցեներում։ 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

2017 թ. Նու բա րա շեն 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։

•	 Նու բա րա շեն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա-
կազ մը հա մա գոր ծակ ցում է  Ֆ րան սիա յի Առ նու վիլ քա-
ղա քի քա ղա քա պե տա րա նի, ՌԴ Չու վա շիա յի հան րա-
պե տութ յան Չեբոկսարի քա ղա քի քա ղա քա պե տա րա նի, 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան  Հադ րութ  քա ղա քի  քա ղա-
քա պե տա րա նի  և  Գե ղար քու նի քի  մար զի Արծ վա նիստ 
հա մայն քի  հետ:

•	 «Է րե բու նի-Եր ևան  2799» տո նա կա տա րութ յան շրջա նա-
կում Չուվաշիայի հան րա պե տութ յան Չեբոկսարի և Առ-
նու վիլ քա ղաք նե րից  ժա մա նած պաշ տո նա կան պատ վի-
րա կութ յան ներկայացուցիչները հյու րըն կալ վել են  Նու բա-
րա շեն վար չա կան շրջա նում: 
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