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Չորս տարի առաջ, ստանալով Ձեր վստահության քվեն, 
Երևանի պատմության մեջ միասին բացեցինք նոր էջ̀  
մեկնարկ տալով աննախադեպ և բազմաբնույթ ծրագրերի 
իրականացմանը:

Արված աշխատանքներն, անշուշտ, մեծ ծավալ են կազմում, 
և մեր հարազատ քաղաքում առկա են բազմաթիվ դրական 
փոփոխություններ: 

Վերջին տարիները փաստում են, որ  նպատակասլաց  լինելու 
և համատեղ ջանքեր գործադրելու  արդյունքում մենք միասին  
շոշափելի առաջընթաց ենք արձանագրել̀  մեր հնամենի ու 
նորօրյա քաղաքին հաղորդելով նոր  որակ, նոր ոճ ու  նոր լիցքեր: 

Կանոնակարգվել և զարգացում են  ապրում համայնքային 
կյանքի բոլոր ոլորտները՝ բարեկարգման, կանաչապատման, 
կոմունալ, սոցիալական, մշակույթի, տուրիզմի, կրթության, 
սպորտի և այլն: 

Մենք ունենք լավ քաղաք, ԼԱՎ ԵՐԵՎԱՆ̀  սիրված ոչ միայն 
երևանցիների, այլև համայն հայության կողմից:

Նոր անելիքնե՞ր: Անպայման: 
Մեր քաղաքը մեր տունն է: Այստեղ ենք իրականացնելու 

նորանոր ծրագրեր̀  առավել բարելավելու յուրաքանչյուրի 
կենցաղն ու ստեղծելու մայրաքաղաքային լիարժեք մթնոլորտ: 
Արդեն կյանքի կոչված բազմաթիվ ծրագրերն ու միջոցառում-
ները պետք է ունենան իրենց շարունակականությունն ու 
զարգացումը: 

Այս հավատով ենք ներկայացնում Ձեզ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԵՐԵՎԱՆ 
ունենալու համար անհրաժեշտ մեր ծրագիրն ու հետագա 
քայլերը: 

Բոլորիս հույսերի ու հույզերի, մեր սրտի մայրաքաղաք Երևանը 
թևակոխում է զարգացման և կայուն հեռանկարի մի նոր փուլ: 

Եվ այս փուլում ևս Ձեր վստահության կարիքն ունենք:
Մենք պատրաստակամ ենք շարունակելու ամեն դրականն 

ու լավը̀  բոլորիս համար ստեղծելով ավելի բարեկարգ, ավելի 
հարմարավետ, ավելի մաքուր, ավելի կանաչ, ավելի լուսավոր, 
ավելի անվտանգ, ավելի գեղեցիկ, ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԵՐԵՎԱՆ:

ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԵՐԵՎԱՆ
 Սի րե լի՛ եր ևան ցի ներ,

ՏԱՐՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յուն
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1.  Քա ղա քա շի նա կան Եր ևան 

 Լավ Եր ևան 2009-2013 թթ.

• 120 բնա կա րան չոր րորդ աս տի ճա նի վթա րա յին շեն քե րի բնա կիչ նե րի հա մար 
•  Մաս նա վոր ներդ րում ե րի հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծում, ներդը
րու մա յին մի ջա վայ րի բա րե լա վում` 

* թվով 105 հա սա րա կա կան և  բազ մա ֆունկ ցիո նալ բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի և 
 շի նութ յուն նե րի շա հա գործ ման հանձ նում (1մլն 265 քմ  մա կե րե սով)

* ս տոր գետն յա ե ռա հարկ ավ տո կա յա նա տե ղի (Ա զա տութ յան հր.)
* հե ծան վահ րա պա րակ՝ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան
* «Զ վարթ նոց» մի ջազ գա յին օ դա նա վա կա յա նի նոր մաս նա շենք

•  Մա տե նա դա րա նի երկ րորդ մաս նա շեն քի կա ռու ցում
•  Շառլ Ազ նա վու րի տուն�թան գա րա նի կա ռու ցում
• Առևտ րի և  ժա ման ցի ժա մա նա կա կից կենտ րոն նե րի բա ցում։

Ա վե լի լավ Եր ևան 2013-2017 թթ.

• «Եր ևա նի  Փոքր կենտ րո նի կա ռու ցա պատ ման մա սի ն» օ րեն քի մշա կում և  ըն դու
նում
• Տ րանս պոր տա յին հան գույց նե րի վե րա կա ռու ցում և  բեռ նա թա փում` 

*  Լե նինգ րադ յան փո ղո ցը Ադ մի րալ Ի սա կովի պո ղո տա յին կա պող նոր ավ տո մայ-
րու ղի

* Ուլ նե ցի �   Ռու բին յանց փո ղոց նե րը միաց նող նոր ավ տո ճա նա պա րհ
* Ար տա շա տի խճու ղի �  Շի րա կի փո ղոց � Ար գա վան դի ճա նա պար հա յին հան գույ-

ցը միաց նող ճա նա պարհ
•  Ճա նա պար հա փո ղո ցա յին ցան ցի ընդ լայ նում, մայ րա քա ղա քի կենտ րո նը բեռ
նա թա փող, շրջան ցող ճա նա պարհ նե րի, տրանս պոր տա յին հան գույց նե րի և  նոր 
ու ղե բա ժանք նե րի կա ռու ցում
• «Հին Եր ևա ն» նա խա գիծ
•  Կոնդ թա ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման և  վե րա կա ռուց ման նա խագ ծի մշա կում
• Ի սա կովի �  Լե նինգ րադ յան և Ա թեն քի փո ղոց նե րով պար փակ ված տա րածք նե րի 
գո տիա վոր ման և  կա ռու ցա պատ ման նա խագ ծե րի մշա կում
•  Չոր րորդ կար գի վթա րա յին շեն քե րի բնա կիչ նե րի հա մար նոր բազ մաբ նա կա
րան շեն քե րի կա ռու ցում 
• Հ րանտ  Մաթ ևոս յա նի թան գա րա նի հիմ ում
• Կր կե սի շեն քի կա ռու ցում
•  Ժա մա նա կա կից ար վես տի թան գա րա նի նոր շեն քի կա ռու ցում
•  Ժա մա նա կա կից հյու րա նո ցա յին ցան ցի ընդ լայ նում 
•  Հա մայն քի և  մաս նա վոր հատ վա ծի հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գա ցում
•  Մի ջազ գա յին ներդ րում ե րի խրա խու սում
•  Հա յոց  ցե ղաս պա նութ յան թան գա րանինս տի տու տի մաս նա շեն քի վե րա նո րո
գում
•  Կո մի տա սի ան վան թան գա րանինս տի տու տի կա ռու ցում
• Տիչինայի թաղամասի կառուցապատման ծրագիր
• Ուսանողական ավանի կառուցում։
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2.  Բա րե կարգ Եր ևան 

ա) բա րե կարգ փո ղոց

 Լավ Եր ևան  2009-2013 թթ.

•  Շուրջ 50 խճու ղի նե րի, պո ղո տա նե րի և  փո ղոց նե րի̀  նե րառ յալ մայ թե րի, եզ րա
քա րե րի, դի տա հո րե րի ամ բող ջա կան հիմ ա նո րո գում
• Ա վե լի քան 30 փո ղոց նե րի վե րա կա ռու ցում և  հո ղա յին ծած կի աս ֆալ տա պա տում
•  Փո ղոց նե րի և  մայ թե րի շուրջ 4 մլն  քառ. մետր աս ֆալտբե տոնե ծած կի վե րա նո
րո գում
•  Կամր ջա յին կա ռուց վածք նե րի վե րա կանգ նում և  պահ պա նում (Դա վի թա շե նի, Գ. 
Նժ դե հի)
• Թ վով 14 վեր գետն յա ան ցում ե րի կա ռու ցում:

Ա վե լի լավ Եր ևան 2013-2017 թթ.

•  Քա ղա քա յին նշա նա կութ յան մայ րու ղի նե րի հիմ ա նո րո գում, հո ղա յին ծած կույ
թով ճա նա պարհ նե րի վե րա կա ռու ցում և  աս ֆալ տա պա տում
•  Թե քա հար թակ նե րի կա ռու ցում
•  Հե նա պա տե րի վե րա նո րո գում
•  Վեր գետն յա և ս տոր գետն յա ան ցում ե րի կրկնա պատ կում
•  Փո ղոց նե րի և  մայ թե րի աս ֆալտբե տոնե և  սա լի կա պատ ծած կի վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տանք նե րի շա րու նա կում
•  Քա րա թափ ման կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րեր:

բ) բա րե կարգ շենք ու բակ

 Լավ Եր ևան  2009-2013 թթ.

• Վ թա րա յին պատշ գամբ նե րի նո րո գում 
•  Բազ մաբ նա կա րան 2650 շեն քե րի տա նիք նե րի հիմ ա նո րո գում և  վե րա նո րո գում 
• Թ վով 423 բազ մաբ նա կա րան և  հա սա րա կա կան շեն քե րի ֆա սադ նե րի և թ վով 
144 կա մա րան ցում ե րի վե րա նո րո գում ու գու նա զար դում 
•  Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի 3430 մուտ քե րի և 950 վե րե լակ նե րի վե րա նո րո գում
•  Շուրջ 70% բա կա յին տա րածք նե րի աս ֆալտբե տոնե ծած կի վե րա կանգ նում
• Թ վով 800 բա կա յին տա րածք նե րում ման կա կան խա ղահ րա պա րակ նե րի կա
ռու ցում
•  Ա վե լի քան 30 մի նի ֆուտ բո լի դաշ տե րի կա ռու ցում:

Ա վե լի լավ Եր ևան 2013-2017 թթ.

•  Բա կա յին տա րածք նե րի աս ֆալտբե տոնե ծած կի 100% վե րա կանգ նում
•  Նոր ման կա կան խա ղահ րա պա րակ նե րի և  ֆուտ բո լի դաշ տե րի կա ռու ցում 
•  Շեն քե րի ֆա սադ նե րի և  կա մա րան ցում ե րի մաք րում, նո րո գում և  գու նա զար դում 
•  Շեն քե րի ջեր մա մե կու սա ցում, է ներ գաօգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րա ցում
•  Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի մուտ քե րի, վե րե լակ նե րի, տա նիք նե րի հիմ ա նո
րոգ ման և  վե րա նո րոգ ման շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հո վում
•  Պատշ գամբ նե րի վե րա նո րո գում:
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3.  Մա քուր և  կա նաչ Եր ևան 

 Լավ Եր ևան 2009-2013 թթ.

•  Մաք րութ յան և  աղ բա հա նութ յան հա մա լիր ծրագ րի ի րա կա նա ցում
•  Սան մաքր ման ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յի ձեռք  բե րում
•  Քա ղա քի հան րա յին և  բա կա յին տա րածք նե րում մեծ և  փոքր աղ բա ման նե րի տե
ղադ րում
• Եր ևա նի քա ղա քա յին տնկա րա նի ընդ լայ նում և  ջեր մա տան կա ռու ցում (5000քմ)
•  Թ վով 18 զբո սայ գի նե րի և  պու րակ նե րի ստեղ ծում և  վե րա կանգ նում (ընդ հա նուր 
13.3 հա տա րածք)
• Ջ րա վա զան նե րի և  շատր վան նե րի ամ բող ջա կան վե րա կանգ նում և  ա վե լա ցում
• Ա վե լի քան 70 կմ  եր կա րութ յամբ ո ռոգ ման ցան ցի նո րո գում և  ընդ լայ նում 
• Ըն դհա նուր օգ տա գործ ման կա նաչ տա րած քի ա վե լա ցում (20 հա)
• Սի զա մար գա յին խո տա ծած կի ա վե լա ցում և ձ ևա վո րում (61 հա)։

Ա վե լի լավ Եր ևան  2013-2017 թթ.

•  Մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան աղ բա հան, փո ղոց նե րը մաք
րող և լ վա ցող, ձնա հա վաք  մե քե նա նե րի ձեռք բե րում և  շա հա գոր ծում 
• Աղ բի տե սա կա վոր ման, վե րամ շակ ման ձեռ նար կութ յան հիմ ում
•  Նոր այ գի նե րի հիմ ադ րում և զ բո սայ գի նե րի վե րա կան գում
•  Կա նաչ տա րածք նե րի վե րա կանգն ման շա րու նա կա կա նութ յուն 
• Ըն դհա նուր օգ տա գործ ման կա նաչ տա րած քի ա վե լա ցում 
• Ո ռոգ ման ցան ցի ընդ լայն ման, նո րոգ ման շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հո վում 
•  Ծաղ կա պատ ման և  սի զա մար գա յին խո տա ծածկ տա րածք նե րի ա վե լա ցում 
• Ան տառ վե րա կանգն ման ծրա գիր̀  Ե ռաբ լու րի և  Փա րո սի բլու րի տա րածքի, 
 Հաղ թա նակի զբո սայ գու և  Ծի ծեռ նա կա բեր դի ան տառ պու րա կա յին վե րա կանգ
նում:
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4.  Լու սա վոր և  հար մա րա վետ Եր ևան

 Լավ Եր ևան  2009-2013 թթ.

•  Նո րաոճ ու հար մա րա վետ 1000 նստա րան ի ու 500 աղ բա ման ի տե ղադ րում 
•  Ցայ տաղբ յուր նե րի վե րա գոր ծար կում (180 հատ)
• Թ վով 41 շեն քե րի, 63 ար ձան նե րի և 48 ճար տա րա պե տա կան կո թող նե րի գե
ղար վես տա կան լու սա վո րութ յուն 
•  Շուրջ 43 այ գի նե րի և  պու րակ նե րի ար տա քին լու սա վո րում
•  Փո ղոց նե րի և մ շա կու թա յին հաս տա տութ յուն նե րի կողմ ո րո շիչ ցու ցա նակ նե րի 
միաս նա կան ո ճի մշա կում և  տե ղադ րում 
•  Գո վազ դա յին ցու ցա նակ նե րի, վա հա նակ նե րի չա փո րո շիչ նե րի սահ մա նում
•  Հե ռուս տաաշ տա րա կի լու սա վո րում:

Ա վե լի լավ Եր ևան 2013-2017 թթ.

• «Քա ղա քա յին կա նաչ լու սա վո րութ յու ն» ծրագ րի ի րա գոր ծում
• Է լեկտ րո նա յին չվա ցու ցակ նե րով հա գեց ված նոր կան գա ռաս րահ նե րի կա ռու
ցում
•  Քա ղա քա յին նոր կա հա վո րան քով հա գեց վա ծութ յան աս տի ճա նի էա կան ա վե լա
ցում
•  Փո ղոց նե րի և  բա կե րի ժա մա նա կա կից է ներ գախ նա յող լու սա վո րում, ար տա քին 
լու սա վո րութ յան ցան ցի վե րա կա ռու ցում
• Մ շա կու թա յին օ ջախ նե րի կողմ ո րո շիչ ու ղղոր դող ցու ցա նակ նե րի տե ղադ րում 
•  Շեն քե րի ար տա քին ձևա վոր ման (լու սա վո րութ յան) շա րու նա կա կա նութ յան 
ա պա հո վում
• Անվ ճար հայ տա րա րութ յուն նե րի ցու ցա նակ նե րի տե ղադ րում բո լոր վար չա կան 
շրջան նե րում։
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5. Կր թա կան և ս պոր տա յին Եր ևան

 Լավ Եր ևան  2009-2013 թթ.

•  Հա մայն քա յին անվ ճար ման կա պար տեզ ներ 25.000 ե րե խա նե րի հա մար
• Դպ րոց նե րի և  ման կա պար տեզ նե րի վե րա նո րո գում և  հիմ ա նո րո գում
• Դպ րոց նե րի և  ման կա պար տեզ նե րի ջե ռուց ման հիմ ախնդ րի ամ բող ջա կան լու
ծում
• Ար տադպ րո ցա կան ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի ջե ռուց ման հիմ
նախնդիր նե րի մաս նա կի լու ծում
•   Բա կա յին, սպոր տա յին, մշա կու թա յին ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում 
• Մր ցու մե րի և  օ լիմ պիա դա նե րի կազ մա կեր պում բա կե րի, վար չա կան շրջան նե
րի և  քա ղա քի մա կար դակ նե րով
• «Օգ նիր դպրո ցի դ» և «Օգ նիր ման կա պար տե զի դ» սո ցիա լա կան ծրագ րե րի ի րա
կա նա ցում:

Ա վե լի լավ Եր ևան 2013-2017 թթ

•  Ման կա պար տեզ նե րի կա հույ քի և  կեն ցա ղա յին գույ քի թար մա ցում
•  Ման կա պար տեզ նե րի և դպ րոց նե րի, ար տադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
շեն քե րի վե րա նո րոգ ման և  հիմ ա նո րոգ ման շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հո վում
•  Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մատ չե լիութ յան ա վե լա ցում
• Կր թութ յան ո րա կի բա րե լա վում և մր ցու նա կութ յան ա պա հո վում 
• Ար տադպ րո ցա կան ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի ջե ռուց ման հիմ ա
խնդ րի ամ բող ջա կան լու ծում
• «ՈՒ սա նո ղա կան Եր ևա ն» նա խագ ծի մշա կում
• Եր ևա նը̀  Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթութ յան տա րած քի կենտ րոն
•  Գե ղա սահ քի զար գաց ման ծրագ րի ի րա կա նա ցում և  հա մա պա տաս խան մար
զադպ րո ցի կա ռու ցում
•  Զանգ վա ծա յին սպոր տի զար գա ցում։
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6. Մ շա կու թա յին և գ րա վիչ Եր ևան

 Լավ Եր ևան  2009-2013 թթ.

• Մ շա կույ թի տնե րի, ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րոն նե րի, գրա դա րան նե րի և  
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րի հիմ ա նո րո գում և  ջե ռուց ման ցան ցի կա ռու ցում (թվով 
16)
• Գ րա դա րան նե րի ջե ռուց ման ցան ցի վե րա նո րո գում, է լեկտ րո նա յին սպասարկ
ման հա մա կար գի ներդ նում, նոր գրա կա նութ յան ձեռք  բե րում
•  ՅՈՒՆԵՍԿՕ�ի կող մից «Եր ևա նը գրքի հա մաշ խար հա յին մայ րա քա ղաք � 2012» 
տիտ ղո սի ստանձ նում՝ հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ե րի ու ծրագ րե րի ցան կի 
մշա կում և  ի րա կա նա ցում
•  Կեն դա նա բա նա կան այ գու մաս նա կի վե րա նո րո գում, ար դիա կա նա ցում, նոր 
կա ցա րան նե րի կա ռու ցում
•  Հա մա քա ղա քա յին, ազ գա յին ու պե տա կան տո նա կան մի ջո ցա ռում ե րի կազ
մա կեր պում
•  Ճա նա չո ղա կան տու րիզ մի շրջա նա կում «Եր ևան  Սի թի  Տու ր»ի կազ մա կեր պում:

Ա վե լի լավ Եր ևան 2013-2017 թթ.

• Մ շա կույ թի տնե րի, թան գա րան նե րի, ե րաժշ տա կան ու ար վես տի դպրոց նե րի, 
գրա դա րան նե րի հիմ ա նո րոգ ման շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հո վում, ջե ռուց
ման հիմ ախնդ րի ամ բող ջա կան լու ծում
• Մ շա կու թա յին մա կար դա կի և  ո րա կի, մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան պահ պան
ման ու զար գաց ման հա մար ա ռա վել նպաս տա վոր պայ ման նե րի ստեղ ծում
• Եր ևան քա ղա քի զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման ծրագ րի մշա կում և  ի րա կա նա
ցում
• Ար տերկ րի հետ մշա կու թա յին երկ խո սութ յան ծրագ րե րի շա րու նա կում և  ի րա
կա նա ցում
•  Կեն դա նա բա նա կան այ գու ամ բող ջա կան վե րա նո րո գում, ար դիա կա նա ցում:
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7. Ա ռողջ և  ա պա հով Եր ևան
 

 Լավ Եր ևան 2009-2013 թթ.

• Թ վով 4 ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րի ջե ռու ցում և  վե րա նո րո գում 
•  Բուժ սար քա վո րում ե րի և  ծա ռա յութ յուն նե րի ար դիա կա նա ցում
• Շտապ բուժօգ նութ յան նոր մե քե նա ներ (թվով 35)
•  Մոր և  ման կան սո ցիա լա կան ծրագ րեր
•  Հաշ ման դամ ե րի ա զատ տե ղա շարժ ման հա մա լիր ծրագ րեր
•  Վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա
ցում
•  Սո ցիա լա պես ա նա պա հով խմբե րին օ ժան դա կութ յան հա մա լիր ծրա գիր
•  Բա րե գոր ծա կան 12 ճա շա րան նե րի կազ մա կեր պում 
•  Կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րի 3600 ե րե խա նե րի ա մա ռա յին հանգս տի կազ մա
կեր պում 
•  Քա ղա քա պե տա րա նի լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կում ըն տա նե կան նպաստ նե
րի հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծում
• Ա նօթ ևան նե րին ժամա նա կա վոր կա ցա րան նե րով ա պա հո վում և 162 մար դու 
խնամ քի կազ մա կեր պում:

Ա վե լի լավ Եր ևան 2013-2017 թթ.

• Ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րի ջե ռուց ման խնդրի հիմ ո վին լու ծում
• Եր ևա նի են թա կա յութ յան ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րի վե րա նո
րոգ ման և  վե րա զին ման շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հո վում
• Ըն տա նե կան բժշկութ յան զար գաց ման օ ժան դա կութ յան և  մաս նա գի տաց ված 
բու ժօգ նութ յան մատ չե լիութ յան շա րու նա կա կա նութ յուն
• Բ նակ չութ յան հի գիե նիկհա մա ճա րա կա յին անվ տան գութ յան և  կան խար գել ման 
ա պա հո վում
•  Հաշ ման դամ ե րի ա զատ տե ղա շարժ ման հա մա լիր ծրագ րե րի շա րու նա կա կա
նութ յան ա պա հո վում
• Ա նօթ ևան նե րին ժամա նա կա վոր կա ցա րան նե րով ա պա հո վում և խ նամ քի կազ
մա կեր պում
•  Կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի ա մա ռա յին հանգս տի կազ մա կերպ
ման շա րու նա կա կա նութ յուն
•  Սո ցիա լա պես ա նա պա հով խմբե րին օ ժան դա կութ յան, բա րե գոր ծա կան ճա շա
րան նե րի գոր ծու նեութ յան շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հո վում
•  Մի ջու կա յին բժշկութ յան տա րա ծաշր ջա նա յին գե րա զան ցութ յան կենտ րո նի 
գոր ծար կում
•  Հա մայն քա յին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա պա հա կան պար տա դիր ա պա հո վագ րում:
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8.  Հա սա նե լի Եր ևան
 

 Լավ Եր ևան 2009-2013 թթ.

• Թ վով 380 նոր ավ տո բուս նե րի շա հա գոր ծում 
• Եր ևա նի վեր գետն յա ուղ ևո րա տար տրանս պոր տի նոր եր թու ղա յին ցան ցի հաս
տա տում 
•  Մետ րո պո լի տե նի ար դիա կա նա ցում
•  Միկ րոավ տո բուս նե րի շա հա գործ ման նվա զե ցում
• Տ րանս պոր տի տեխ նի կա կան վի ճա կի և ս պա սարկ ման ո րա կի բարձ րա ցում
• Երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան բարձ րա ցում:

Ա վե լի լավ Եր ևան 2013-2017 թթ.

•  Մի ջին և  մեծ ուղ ևո րա տա րո ղութ յամբ ավ տո բուս նե րի թվա քա նա կի էա կան ա վե
լա ցում
• Եր ևա նի վեր գետն յա ուղ ևո րա տար տրանս պոր տի նոր եր թու ղա յին ցան ցի ստեղ
ծում
• Ավ տո կա յա նա տե ղի նե րի կար գա վո րում 
•  Մետ րո պո լի տե նի ար դիա կա նա ցում և  նոր շար ժա կազ մի թար մա ցում, ա վե լա
ցում
• Տ րո լեյ բու սա յին պար կի թար մա ցում
•  Հա սա րա կա կան տրանս պոր տում բնակ չութ յան սա կա վա շարժ խմբե րի ա զատ 
տե ղա շարժ ման ծրա գիր 
• Տ րանս պոր տի երթ ևե կութ յու նը կար գա վո րող և  լու սա ցույ ցա յին նոր հա մա կար
գի, երթ ևե կութ յան նոր նշան նե րի տե ղադ րում:
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9. i ԵՐԵՎԱՆ

 Լավ Եր ևան 2009-2013 թթ.

• Եր ևան քա ղա քի ին տե րակ տիվ տե ղե կատ վա կան քար տեզ 
• «Անվ տանգ քա ղա ք» տե սահսկ ման հա մա կարգ
• www.myyerevan.am տու րիս տա կան և  հա մա քա ղա քա յին պոր տալ̀  քա ղա քի տե
սար ժան վայ րե րի ու ղիղ միա ցում ե րով
• «է լեկտ րո նա յին չվա ցու ցակ նե րի հա մա կար գ» հա սա րա կա կան տրանս պոր տի 
ժա ման մա նը մա ցած րո պե նե րի ցու ցադ րում կան գա ռաս րա հում
• «WiFi ա մե նու ր»̀  հա սա րա կա կան վայ րե րում և  օբ յեկտ նե րում անվ ճար ան լար ին
տեր նետ հա սա նե լիութ յան ա պա հո վում
•  Մետ րո պո լի տե նի տե սախ ցիկ ներ 
•  Հա մա ցան ցով Է լեկտ րո նա յին ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադ րում 
• www.iYerevam.am կայ քը: Այն նոր հար թակ է մայ րա քա ղաք Եր ևա նի բա րե կարգ
մանն ուղղ ված ծրագ րե րի մշակ ման, քննարկ ման և  ի րա կա նաց ման հա մար̀  ստա
նա լով քա ղա քա ցի նե րի ա ռա ջարկ նե րը և  ծա նո թա նա լով նրանց:

Ա վե լի լավ Եր ևան 2013-2017 թթ.

• Բ նա կիչ նե րին մա տուց վող նոր Է լեկտ րո նա յին ծա ռա յութ յուն ներ
• Եր ևա նում տե ղե կատ վա կան մի ջա վայ րի հե տա գա զար գա ցում
• Անվ ճար ան լար ին տեր նետ հա սա նե լիութ յան ընդ լայ նում
• Բ նա կիչ նե րի անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա մար տեխ նո լո գիա նե րի ին տեն
սիվ օգ տա գոր ծում:
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ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԱՆԴԱՄԻ  
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արա
Երնջակյան

Հովհաննես
Մուսաելյան

Մարտին
Վարդազարյան

Լևոն
Իգիթյան

Հայկ
Դեմոյան

Հովհաննես
Թոքմաջյան

Աստղիկ
Գևորգյան

Հրանտ
Թոխատյան

Սմբատ
Լպուտյան


