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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 վան ցի ներ, 

Հու րա խութ յուն բո լո րիս, 2017 թվա կա նին շա րու նա կել ենք ար ձա նագ
րել նոր ձեռք բե րում եր և  ու նե ցել ենք շո շա փե լի արդ յունք ներ։ Ա վա նը 
մեր մայ րա քա ղա քի ա մե նա բա րե կարգ, կո կիկ և  օ րի նա կե լի վար չա
կան շրջան նե րից մեկն է, ին չը մե զա նից յու րա քանչ յու րի սրտա ցավ 
ու հո գա տար վե րա բեր մուն քի, պա տաս խա նատ վութ յան ու բա րեխղ
ճութ յան արդ յունքն է, միև նույն ժա մա նակ՝ ան կեղծ հպար տութ յան 
ա ռար կան։ Չեմ կա րող բարձր գնա հա տա կա նի չար ժա նաց նել այն 
հա մա տեղ աշ խա տան քը և փո խըմբռն ման այն բարձր աս տի ճա
նը, որն առ կա է վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րութ յան և բ նա կիչ նե րի 
միջև։  Յու րա քանչ յուր ա վան ցի իր ա ռա ջար կութ յուն նե րով, Ա վանն 
ա վե լի հար մա րա վետ տես նե լու իր ձգտու մով ու օգ նութ յուն ցու ցա բե
րե լու պատ րաս տա կա մութ յամբ իր ա նու րա նա լի դերն ու նի այն արդ
յունք նե րում, ո րոնք այ սօր տե սա նե լի են։
Ա ռա ջի կա տա րի նե րին աշ խա տե լու ենք նույն ո գով, որ պես զի Ա վանն 
ու նե նա ժա մա նա կա կից են թա կա ռուց վածք ներ, կրթա կան և մ շա կու
թա յին օ րի նա կե լի օ ջախ ներ, հանգս տի ու ժա ման ցի հար մա րա վետ 
անկ յուն ներ։ Ա վան ցին գոր ծով է ա պա ցու ցել իր սերն ու կապ վա ծութ
յու նը հա րա զատ վարչական շրջանին, և սա կար ևոր ու լա վա տե սութ
յուն ներշն չող փաստ է։

Ա վան վար չա կան շրջա նի ղե կա վար 
Ման վել Ջա վադ յան 
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ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

2017 թվա կա նին Ա վան վար չա կան շրջա նում իրականացվել են աս ֆալ տա պատ ման, եզ
րա քա րե րի վե րա նո րոգ ման և հե նա պա տե րի կա ռուց ման աշ խա տանք ներ։

Կա տար վել  են շուրջ 55000 քմ  ընդ հա նուր 
մա կե րե սով փո ղոց նե րի, մայ թե րի և բա
կա յին տա րածք նե րի աս ֆալ տա պատ ման 
աշ խա տանք ներ:

Վե րա նո րոգ վել   են   700 մ   ընդ հա նուր եր
կա րութ յամբ եզ րա քա րեր:

Կա ռուց վել է 120 մ  եր կա րութ յամբ հե նա
պատ:
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

2017 թ. զ գա լի աշ խա տանք է կա տար վել շքա մուտ քե րի, շքա պատշ գամբ նե րի, վե րե լակ նե րի 
և տա նիք նե րի վե րա նո րոգ ման ուղ ղութ յամբ։

Վե րա նո րոգ վել են 44 բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի 63 շքա մուտ քե րը,  աշ խա տանք ներն ի րա
կա նաց վել են բո լոր հար կե րում:

15  շեն քե րի մուտ քե րի դռնե րը փո խա րին վել են նո րե րով:

106 շեն քե րում նո րոգ վել  են 8487 քմ ընդ հա նուր մա կե րե սով հարթ, Ա ճառ յան 1   շեն քում` 450 
քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով թեք տա նիք ներ:

Ա ճառ յան թա ղա մա սի  շեն քե րում  վե րա նո րոգ վել  է 10 վթա րա յին պատշ գամբ:

Բ նա կա րա նա յին ֆոն դի և բա կա յին տա րածք նե րի  պահ պան ման և շա հա գործ ման  խնդիր
նե րի լուծ ման նպա տա կով   հա մա գոր ծակ ցութ յուն  է  ի րա կա նաց վել  շրջա նի տա րած քում 
գոր ծող 8  հա մա տի րութ յուն նե րի  հետ:

Հիմ ա նո րոգ վել է 6 վե րե լակ:
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

2017 թ. կա ռուց վել են խա ղահ րա պա րակ ներ, պու րակ, ի րա կա նաց վել են բա կա յին են թա կա
ռուց վածք նե րի ներկ ման և վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ։

Կա ռուց վել է  նոր պու րակ  Դուրյան թաղամաս 50 
հասցեում։ 

Կառուցվել են 4 խա ղահ րա պա րակ ներ Ծարավ Աղբյուր 
թաղամաս 55/5, Շահինյան փողոց 5րդ նրբանցք, 
Չարենցի 16, Ավան Առինջ 1 մկշ,1/4 հասցեներում։

Տե ղադր վել են  9  ման կա կան  խա ղեր  և 6 
մարզասարքեր։

Վար չա կան շրջա նի  այ գի նե րում, խա ղահ րա պա
րակ նե րում կա տար վել են ներկ ման, աղ բա ման նե րի, 
նստա րան նե րի, ցան կա պա տե րի և խա ղա յին հա մա
լիր նե րի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

2017 թ. սո ցիա լա կան ծրագ րե րը շա րու նա կել են մնալ վար չա կան շրջա նի աշ խա տա կազ մի 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում։

Ծաղ կա ձո րի « Լա վա Աղբ յուր» ճամ բա րում 
կազ մա կերպ վել է դպրո ցա հա սակ 80 ե րե
խա յի ա մա ռա յին հան գիս տը:

137 ծնող ներ այ ցե լել են  ԼՂՀ և ՀՀ սահ մա
նա մերձ գո տի նե րում ծա ռա յող ի րենց զա
վակ նե րին:

«Է րե բու նի Եր ևան 2799» տո նա կա տա
րութ յան  սո ցիա լա կան բա ղադ րի չի շրջա
նա կում  213 ըն տա նի քի հատ կաց վել է 
անհ րա ժեշտ կեն ցա ղա յին տեխ նի կա:

540 ա շա կերտ ներ ստա ցել են դպրո ցա
կան պա յու սակ ներ, գրե նա կան պի տույք
ներ:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

« Խութ» բա րե գոր ծա կան հիմ ադ
րա մի և «Ա ռա քե լութ յուն Հա յաս տան» 
բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յան հա մա գոր ծակ
ցութ յան արդ յուն քում   տա րաբ նույթ 
ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բեր վել 7000 
շա հա ռո ւի: Նույն բա րե գոր ծա կան 
հիմ ադ րա մի ա ջակ ցութ յամբ տար
վա ըն թաց քում  սո ցիա լա պես ա նա
պա հով 1250 ըն տա նիք նե րի տրվել 
է պա րե նա յին, 859 քա ղա քա ցու՝ 
նյութական ա ջակ ցութ յուն:

Ամանորյա տոների առթիվ 
սոցիալապես անապահով 1116 անձի 
տրամադրվել են սննդի փաթեթներ և 
2200 երեխաների՝ ամանորյա նվեր
փաթեթներ։
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

2017 թ. զ գա լի և տե սա նե լի աշ խա տանք է կա տար վել ման կա պար տեզ նե րի վե րա նո րոգ ման, 
գույ քով հա մալ րե լու ուղղությամբ։

Հիմ ո վին վե րա նո րոգ վել են  հ.հ. 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57 ման կա պար տեզ նե րի խմբա սեն յակ
նե րը:

 
7 ման կա պար տեզ նե րի հա մար ձեռք 
են բերվել պահարաններ, սեղաններ, 
աթոռներ, մահճակալներ:

Կր թամ շա կու թա յին ծրագ րե րի շրջա նակ
նե րում ման կա պար տեզ նե րը հա մա գոր
ծակ ցել են  Ար գեն տի նա յի, Ի տա լիա յի, 
Ֆ րան սիա յի, Չի նաս տա նի, Լատ վիա յի, 
Վ րաս տա նի, Հու նաս տա նի և Ռու սաս տա
նի դես պա նատ նե րի հետ: 

Ապահովվել է 1649 երեխաների անվճար 
նախադպրոցական կրթությունը։
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ

2017 թ.  ակ տի վա ցում է ար ձա նագր վել վար չա կան շրջա նի մշա կու թա յին կյան քում։

Ա վա նի թիվ 1 գրա դա րա նի ըն թեր ցող
նե րի թիվն ա վե լա ցել է` կազ մե լով 1578, 
թար մաց վել է գրքա յին ֆոն դը:

Գ ևորգ Բու դաղ յա նի ան վան ար վես տի 
դպրոց հա ճա խող նե րի թիվն ա վե լա ցել 
է 20%ով, ներ կա յումս  կազ մում է  426 
սան:

Ա վա նի մշա կույ թի տուն հա ճա խող նե
րի թիվն ա վե լա ցել է 15%ով, ներ կա յումս 
կազ մում է    255 սան:

Պե տա կան, ազ գա յին տո նե րի, ինչ պես 
նաև այլ ա ռիթ նե րով անց կաց վել է 285 
մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում:
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ՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏ

2017 թվա կա նին սպոր տա յին հաս տա տութ յուն ներն ար ձա նագ րել են սա նե րի թվի աճ։

Ա վա նի ման կա պա տա նե կան  
հա մա լիր մար զադպ րոց  հա
ճա խող սա նե րի թիվն ա ճել է 
20 %ով, ներ կա յումս  կազ մում 
է    310 սան:

Ա վա նի շախ մա տի ման կա
պա տա նե կան մար զադպ րոց  
հա ճա խող սա նե րի թիվն ա ճել 
է 15 %ով,    ներ կա յումս  հա ճա
խում  է  315 սան:

2017թ.  ըն թաց քում կազ մա
կերպ վել է   65  մի ջո ցա ռում:
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ

2017 թ. վար չա կան շրջա նում զգա լի աշ խա տանք է կա տար վել ո ռոգ ման հա մա կար գի վե րա
նո րոգ ման և կա նա չա պատ ման ուղ ղութ յամբ։

Վե րա նո րոգ վել  է 2208 գծմ  
ո ռոգ ման հա մա կարգ: 

Տնկ վել է  1350  ծառ  և  թուփ, 
2100 վար դի թուփ, 189182 
ծաղիկ:

Ի րա կա նաց վել է կա նաչ  տա
րածք նե րի և ծա ռե րի ա մե նօր
յա խնամք։
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼ. ՑԱՆՑԵՐ», 
«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ», «ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԶ» ՓԲԸ–ՆԵՐԻ  ՀԵՏ

2017 թվա կա նին ծա վա լուն աշ խա տանք է կա տար վել ջրագ ծե րի, կո յու ղագ ծե րի, դի տա
հո րե րի և  անձր ևա տար խո ղո վակ նե րի վե րա նո րոգ ման, մա լու խա յին լա րե րի և վ թա րա յին 
է լեկտ րաս յու նե րի փո խա րին ման և  այլ ուղ ղութ յուն նե րով։

Վե րա նո րոգ վել և 
փոխարինվել է 109 գծմ 
ջրատար և կոյուղատար 
խողովակ։ 

Վե րա նո րոգ վել է 11 դի տա
հոր և  անձր ևա տար:

Հիմ ո վին փոխ վել է 3  շեն
քե րի 580 գծմ մա լու խա յին 
հա մա կար գը:

Վ թա րա յին  վի ճա կում 
գտնվող 17 է լեկտ րաս յու
ներ փո խա րին վել են նո
րե րով:



11ՏԱՐԵԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

2017 թվա կա նին ծա վա լուն աշ խա տանք է կա տար վել վար չա կան շրջա նի ար տա քին լու սա
վո րութ յան ցան ցի ար դիա կա նաց ման և  ընդ լայն ման ուղ ղութ յամբ

Անցկացվել է 1980 գծմ 
լուսավորության նոր 
ցանց՝ 40 լուսակետով։
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

2017 թ. բազ մա թիվ ուղ ղութ յուն նե րով զար գաց ել են մի ջազ գա յին կա պե րը։

Եր ևա նի մի ջազ գա յին  գոր ծըն կե րութ յան շրջա նա
կում շա րու նակ վում է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը Մոսկ վա, 
Կ րաս նո դար, Կիև,  Խար կով,  Ռի գա,  Փա րիզ,  Մար սել և 
Լիոն քա ղաք նե րի վար չա կան շրջան նե րի հետ:

Փորձի փոխանակման նպատակով կա տար վել են փո
խա դարձ այ ցե լութ յուն ներ Լատ վիա յի Հան րա պե տութ
յան Ռի գա քա ղաք, Ուկ րաի նա յի Հան րա պե տութ յան 
Խար կով քա ղաք, ՌԴ Կ րաս նո դար քա ղաք:

Ա վան վար չա կան շրջա նը հա մա գոր ծակ ցում է ԼՂՀ 
Ս տե փա նա կերտ, Մար տու նի և Ճար տար քա ղաք նե րի 
հետ:

Ա վան վար չա կան շրջա նը հա մա գոր ծակ ցում է  նաև ՀՀ 
Ար մա վի րի մար զի հետ:
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