
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

29 նոյեմբերի 2017 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2/3 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  3-ՐԴ  ՆԻՍՏԻ 

 
Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  56  անդամ: 
Նիստը վարում էր Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը։ 
Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 

քաղաքապետի գլխավոր խորհրդականը, քաղաքապետի խորհրդականները, Երևան քաղաքի 
գլխավոր ճարտարապետը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, 
աշխատակազմի քարտուղարի տեղակալը, աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման, 
իրավաբանական, կազմակերպական, տրանսպորտի, տեղեկատվության և հասարակայնության 
հետ կապերի վարչությունների պետերը։ 

Երևանի քաղաքապետ  Տ. Մարգարյանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու  2017  թվականի 
նոյեմբերի 29-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 

1. Երևանի ավագանու 2-րդ նստաշրջանի  3-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին։ 
2. Օֆելյա Համբարձումյանի և Նորայր Հովհաննիսյանի հիշատակը հավերժացնող 

հուշատախտակի տեղադրման մասին։ 
3. Սեմյոն Հախումյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին։ 
4. Սլավիկ Պարոնյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին։ 
5. Սուրեն Ավդալբեկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին։ 
6. Իզաբելլա Դավթյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին։ 
7. Երևան քաղաքում Հնդկաստանի փողոց անվանակոչելու մասին։ 
8. Սերգեյ Փարաջանովի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
9. Մոնթե Մելքոնյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
10. Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի մարտի 18-ի N305-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին։ 
11. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի N622-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին։ 
12. Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին։ 
13. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մամիկոնյանց փողոցի հ.21 շենքի հ.2/1 

բնակարանն անհատույց օտարելու մասին։ 
14. Պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարացնելու մասին։ 
15. Գույք նվիրաբերելու մասին։ 
16. Լեոնիդ Ազգալդյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
17. Լեոնիդ Ազգալդյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
18. Վազգեն Առաջին Վեհափառի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
19. Վռամշապուհ արքայի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
20. Ապրիլյան հերոսների անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
21. Քըրք Քըրքորյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 



 
Օրակարգի նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1. Ալեն Սիմոնյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Անի   Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ  Տ. Մարգարյանը։ 
 
1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի   ավագանու  2-րդ նստաշրջանի 3-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու 

մասին։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու 55 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ` 42, դեմ` 11, ձեռնպահ`2 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ-Օֆելյա Համբարձումյանի և Նորայր Հովհաննիսյանի հիշատակը հավերժացնող 
հուշատախտակի տեղադրման մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Ռ. Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Օֆելյա Համբարձումյանի և Նորայր Հովհաննիսյանի 
հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Սոննա Աղեկյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2.  Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ  
ՈՐՈՇՎԵՑ – Տալ համաձայնություն ՀՀ ժողովրդական արտիստ Օֆելյա Համբարձումյանի և                            

ՀՀ վաստակավոր արտիստ Նորայր Հովհաննիսյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը 
Թամանյան փողոց  հ.6  հասցեում փակցնելու համար։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 55  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 55, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 

 
3. ԼՍԵՑԻՆ - Սեմյոն Հախումյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման 

մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Սեմյոն Հախումյանի հիշատակը հավերժացնող 
հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
 
 



Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ  
ՈՐՈՇՎԵՑ – Տալ համաձայնություն պետական գործիչ, գիտնական, պրոֆեսոր Սեմյոն 

Հախումյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Մաշտոցի պողոտա հ.39/12 հասցեում 
փակցնելու համար։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 56  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 56, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 

4. ԼՍԵՑԻՆ - Սլավիկ Պարոնյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման 
մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Սլավիկ Պարոնյանի հիշատակը հավերժացնող 
հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ  
ՈՐՈՇՎԵՑ – Տալ համաձայնություն ՀՀ ժողովրդական նկարիչ Սլավիկ Պարոնյանի 

հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Սարյան փողոց  հ.11  հասցեում փակցնելու համար։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 56  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 56, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 

 
5. ԼՍԵՑԻՆ-Սուրեն Ավդալբեկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի 

տեղադրման մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Ալեն Սիմոնյան –Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ  
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 

խորհրդական Գ. Բաղդասարյանը։ 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Սուրեն Ավդալբեկյանի հիշատակը հավերժացնող 
հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ  
ՈՐՈՇՎԵՑ – Տալ համաձայնություն ակադեմիկոս, բժշկական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր Սուրեն Ավդալբեկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Տերյան փողոց հ.62 
հասցեում փակցնելու համար։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 56  անդամ 



ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 56, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 
Որոշումն ընդունվել է միաձայն 

 
 
6. ԼՍԵՑԻՆ- Իզաբելլա Դավթյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման 

մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Իզաբելլա Դավթյանի հիշատակը հավերժացնող 
հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել։ 

ՈՐՈՇՎԵՑ – Տալ համաձայնություն ՀԽՍՀ վաստակավոր բժիշկ-մանկաբույժ Իզաբելլա 
Դավթյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Սարմենի փողոց հ.50 հասցեում 
փակցնելու համար։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 56  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 56, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 

 
7. ԼՍԵՑԻՆ- Երևան քաղաքում Հնդկաստանի փողոց անվանակոչելու մասին։ 

           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 3 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1. Անի Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Ալեն Սիմոնյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
3. Սոննա Աղեկյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի խորհրդական Գ. Բաղդասարյանը։ 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքում Հնդկաստանի փողոց 
անվանակոչելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել։ 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան  քաղաքի  Կենտրոն  վարչական  շրջանի  Ձորափի փողոցի՝ 
Պարոնյան փողոցից մինչև Ուրուգվայի հրապարակ ընկած հատվածը վերանվանել Հնդկաստանի 
փողոց։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 56  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 56, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 
 
 



 
 

8. ԼՍԵՑԻՆ- Սերգեյ Փարաջանովի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Ալեն Սիմոնյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 

խորհրդական Գ. Բաղդասարյանը 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Սերգեյ Փարաջանովի անվամբ փողոց անվանակոչելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Իսրայելյան փողոցից մինչև 

Հրազդանի կիրճ ընկած հատվածը /Ս. Փարաջանովի թանգարանի հարակից փողոց/ անվանակոչել  
Սերգեյ Փարաջանովի փողոց։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 54  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 54, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 
 

9. ԼՍԵՑԻՆ- Մոնթե Մելքոնյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը տեղեկացրեց, որ «Մոնթե Մելքոնյանի անվամբ 

փողոց անվանակոչելու մասին» ավագանու որոշման նախագիծը ներկայացվել է Երևանի 
ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» և «ԵԼՔ» խմբակցությունների ղեկավարների 
կողմից. 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑԻՆ՝  

1. Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցության ղեկավար 
Սերգեյ Մկրտչյանը 
 2. Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողներին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 3  անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1.Ալեն Սիմոնյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Անահիտ Բախշյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
3. Անի Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին զեկուցողներ՝                

Ս. Մկրտչյանը և Դ. Խաժակյանը։ 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Մոնթե Մելքոնյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարց ուղղելու համար 
գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 

1. Ալեն Սիմոնյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 

կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռ.Սիրունյանը։ 
 



 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են  ավագանու 4 

անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Մարտին Վարդազարյան – Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
2. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
3. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
4. Գրիգոր Մինասյան - Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Իսակովի պողոտան Լենինգրադյան փողոցին կապող 

ճանապարհահատվածն անվանակոչել Մոնթե Մելքոնյան փողոց։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 54  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 54, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 
 

10. ԼՍԵՑԻՆ- Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի մարտի 18-ի N 305-Ա որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության 
պետ Զավեն Առաքելյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Անահիտ Բախշյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ Զ. Առաքելյանը։ 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ                

Ե. Ազարյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի մարտի 18-ի N305-Ա 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել։ 

1. ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի մարտի 18-ի «Երևանի 
վարչական շրջանների ղեկավարներին կից խնամակալության և հոգաբարձության 
հանձնաժողովների անհատական կազմերը հաստատելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2010 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N161-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N305-Ա որոշման մեջ 
կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) N 3 հավելվածում. 
ա.  «Գոհար Հովհաննիսյան «Վ. Պետրոսյանի անվան հ. 51 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 

ուսուցչուհի» բառերը փոխարինել «Գայանե Հարությունյան Արաբկիր վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ» բառերով. 
 բ.  «Արայ Չալիկյան «Թիվ 11 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի հոգեբան» բառերը փոխարինել  «Նաիրա 
Կիրակոսյան «Լ. Տոլստոյի անվան հ. 128 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հոգեբան 
(համաձայնությամբ)» բառերով: 

2) N 4 հավելվածում. 
ա. «Լիլիթ Հոբոսյան Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ» բառերը փոխարինել «Լիլիթ Հոբոսյան Դավթաշեն 
վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի պետ» բառերով. 
 բ.  «Նարինե Մակարյան» բառերը փոխարինել «Ելենա Մխիթարյան» բառերով: 



 
3)   N 5 հավելվածում. 
ա. «Հարությունյան Արմեն» բառերը փոխարինել «Գրիգորյան Դավիթ» բառերով. 
 բ. «Ավագյան Ստելլա Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, 

մշակույթի և սպորտի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ» բառերը փոխարինել «Ավագյան Ստելլա 
Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի  սոցիալական ապահովության, 
առողջապահության և ծրագրերի բաժնի պետ» բառերով. 

գ.    «Դավթյան Իննա» բառերը փոխարինել «Բաղդասարյան Սիմա» բառերով. 
դ. «Ղազարյան Լուսինե Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

սոցիալական ապահովության, առողջապահության և ծրագրերի բաժնի պետ» բառերը փոխարինել 
«Աբգարյան Մարգարիտ Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի սոցիալական 
ապահովության, առողջապահության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ» բառերով. 

ե. «Դավթյան Ռիմա «Էրեբունի վարչական շրջանի վետերանների խորհուրդ» ՀԿ-ի անդամ 
(համաձայնությամբ)» բառերը փոխարինել «Սահակյան Արմինե «Մենք կարող ենք» ՀԿ-ի 
նախագահ (համաձայնությամբ)» բառերով: 

4)    N 12 հավելվածում. 
ա.   «Արտակ Հանիսյան» բառերը փոխարինել «Արթուր Ստեփանյան» բառերով. 
բ. «Մանուկյան Արտաշես Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ» բառերը փոխարինել «Անդրեասյան Ենոք 
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար» բառերով։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 56  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 42, դեմ` 0, ձեռնպահ`14 

Որոշումն ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

11. ԼՍԵՑԻՆ- Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի N 622-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության 
պետ Զավեն Առաքելյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ                  
Ե. Ազարյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի N622-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի «Երևան քաղաքի 

վարչական շրջանների ղեկավարներին լիազորություններ պատվիրակելու, Երևան քաղաքի 
բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին լիազորություններ վերապահելու և 
Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 359-Ն և 2012 թվականի փետրվարի 
14-ի N397-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 622-Ն որոշման 2-րդ և 4-րդ 
կետերում «2017» թիվը փոխարինել «2018» թվով։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 56 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 42, դեմ` 12, ձեռնպահ`2 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
 



 
12. ԼՍԵՑԻՆ- Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին։ 

           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1. Անի Սամսոնյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի տեղակալ Վ. Նիկոյանը։ 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ                  

Ն.Նահապետյանը տեղեկացրեց, որ «Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
Ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վ. Նիկոյանը։ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվության վերաբերյալ անկախ աուդիտ անցկացնելու նպատակով ներգրավել 
աուդիտորական ծառայություն։ 

2.Հաստատել սույն որոշման 1-ին կետում նշված նպատակով ձեռք բերվող աուդիտորական 
ծառայության տեխնիկական բնութագիրը՝ համաձայն հավելվածի։ 

3. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին,  համաձայն  «Գնումների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, մինչև ֆինանսական միջոցներ 
նախատեսելը, «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով 
սահմանված  բաց մրցույթի կիրառմամբ գնում կատարելու ձևով, կազմակերպել աուդիտորական 
ծառայությունների ձեռք բերման գործընթացը՝ սույն որոշման 2-րդ կետով հաստատված 
տեխնիկական բնութագրին համապատասխան։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 54 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 52, դեմ` 2, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

13. ԼՍԵՑԻՆ- Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մամիկոնյանց փողոցի հ.21 
շենքի հ.2/1 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ                  
Ն.Նահապետյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
Մամիկոնյանց փողոցի հ.21 շենքի հ.2/1 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
Ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 

կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը։ 



ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին` Երևան համայնքի սեփականություն 
համարվող Մամիկոնյանց փողոցի հ. 21 շենքի հ. 2/1` 30.4 քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը 
(անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման h.06032015-01-0160 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Երանուհի Եգորյանին և Հասմիկ 
Գևորգյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 54 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 54, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 
 

14. ԼՍԵՑԻՆ- Պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարացնելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ                  
Ե. Ազարյանը տեղեկացրեց, որ «Պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարացնելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 3 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Անի Սամսոնյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
3.   Ալինա Քուշկյան – Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
Ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը։ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 

հանդիսացող Փ. Բուզանդի փողոցի հ.1/3 հասցեում գտնվող վարչական շենքի 4-րդ հարկից 
«Ռոսիա» հասարակական կազմակերպությանը տրամադրված 36.9 քմ մակերեսով տարածքի 
անհատույց օգտագործման պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարացնել մինչև                       
2020 թվականի նոյեմբերի 30-ը։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 54 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 40, դեմ` 14, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

15. ԼՍԵՑԻՆ- Գույք նվիրաբերելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 
պետ Հենրիկ Նավասարդյանը։ 

«Գույք նվիրաբերելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանում 
ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը։ 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Հ. Նավասարդյանը։ 



 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ                  
Ե. Ազարյանը տեղեկացրեց, որ «Գույք նվիրաբերելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է  ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին՝ Երևան համայնքի սեփականություն 

համարվող ավտոբուսներում կանգառների անվանման ավտոմատ հայտարարման թվով 37 
սարքերը՝ 4 949 800 (չորս միլիոն ինը հարյուր քառասունինը հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ 
հաշվեկշռային արժեքով, նվիրաբերել «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերությանը՝ 
HIGER-KLQ6770G մակնիշի ավտոբուսներում շահագործելու նպատակով։ 

2. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝ «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական 
ընկերության հետ կնքել նվիրաբերության պայմանագիր։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 54 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 52, դեմ` 2, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

16. ԼՍԵՑԻՆ- Լեոնիդ Ազգալդյանի անվամբ փողոց (Երևան քաղաքի Կենտրոն  վարչական  
շրջանի Սարալանջի փողոցից մինչև Լեռ Կամսարի փողոցն ընկած ճանապարհահատվածը /հ. 30/3 
շենքի հարող հատված/) անվանակոչելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։ 
 «Լեոնիդ Ազգալդյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին» ավագանու որոշման 
նախագծի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը։ 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1. Ալեն Սիմոնյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Սերգեյ Ղահրամանյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի խորհրդական Գ. Բաղդասարյանը։ 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Ռ. Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Լեոնիդ Ազգալդյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 4 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Անի Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
3. Հասմիկ Սարգսյան – Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
4. Կամո Հովհաննիսյան - Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Կենտրոն  վարչական  շրջանի Սարալանջի փողոցից մինչև 

Լեռ Կամսարի փողոցն ընկած ճանապարհահատվածը /հ.30/3 շենքի հարող հատված/ 
անվանակոչել Լեոնիդ Ազգալդյան փողոց։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 52 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 41, դեմ` 11, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 



 
17. ԼՍԵՑԻՆ- Լեոնիդ Ազգալդյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը տեղեկացրեց, որ Երևան քաղաքի Աջափնյակ 

վարչական շրջանի Լենինգրադյան փողոցը  Լեոնիդ Ազգալդյանի անվամբ անվանակոչելու մասին 
որոշման նախագիծը ներկայացվել է Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամների 
կողմից։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1. Ալեն Սիմոնյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2.  Մարտին Վարդազարյան - Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի ավագանու 

«ԵԼՔ» խմբակցության անդամ Ա. Բախշյանը։ 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Ռ. Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Լեոնիդ Ազգալդյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է  ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 52 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 11, դեմ` 40, ձեռնպահ`1 

Որոշումը  չընդունվեց 
 
 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին։ 

 
 

18. ԼՍԵՑԻՆ - Վազգեն Առաջին Վեհափառի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
Երևանի քաղաքապետ Տ.Մարգարյանը տեղեկացրեց, որ Երևան քաղաքի Արաբկիր 

վարչական շրջանի Կասյան փողոցը Վազգեն Առաջին Վեհափառի անվամբ անվանակոչելու 
մասին որոշման նախագիծը ներկայացվել է Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամների 
կողմից։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ Տիգրան Ավինյանը։ 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1. Անահիտ Բախշյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Տարոն Մարգարյան – Երևանի քաղաքապետ, ավագանու «Հանրապետական 

կուսակցություն» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի ավագանու 

«ԵԼՔ» խմբակցության անդամ Տ. Ավինյանը։ 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Վազգեն Առաջին Վեհափառի անվամբ փողոց 
անվանակոչելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական 
եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարց ուղղելու համար 
գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 



1. Ալեն Սիմոնյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի կապակցությամբ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 
Ռ.Սիրունյանը։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Հայկ Պետրոսյան – Երևանի ավագանու անդամ 
2. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 51 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 11, դեմ` 39, ձեռնպահ`1 

Որոշումը  չընդունվեց 
 

19. ԼՍԵՑԻՆ - Վռամշապուհ արքայի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը տեղեկացրեց, որ Երևան քաղաքի Կենտրոն 

վարչական շրջանի Ամիրյան փողոցը Վռամշապուհ արքայի անվամբ անվանակոչելու մասին 
որոշման նախագիծը ներկայացվել է Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամների 
կողմից։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանը։ 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Վռամշապուհ արքայի անվամբ փողոց անվանակոչելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Ալեն Սիմոնյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ դիրքորոշում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ                 

Տ. Մարգարյանը։ 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 51 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 11, դեմ` 38, ձեռնպահ`2 

Որոշումը  չընդունվեց 
 
 

20. ԼՍԵՑԻՆ - Ապրիլյան հերոսների անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը տեղեկացրեց, որ Երևան քաղաքի Շենգավիթ 

վարչական շրջանի Ֆրունզեի փողոցն Ապրիլյան հերոսների անվամբ անվանակոչելու մասին 
որոշման նախագիծը ներկայացվել է Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամների 
կողմից։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը։ 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Ապրիլյան հերոսների անվամբ փողոց անվանակոչելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1.Ալեն Սիմոնյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 



Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ դիրքորոշում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ                 
Տ. Մարգարյանը։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 51 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 11, դեմ` 38, ձեռնպահ`2 

Որոշումը  չընդունվեց 
 

21. ԼՍԵՑԻՆ - Քըրք Քըրքորյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
Երևանի քաղաքապետ Տ.Մարգարյանը տեղեկացրեց, որ Երևան քաղաքի Դավթաշեն 

վարչական շրջանի Անաստաս Միկոյան (Երևան-Եղվարդի խճուղին՝ սկսած Դավթաշենի կամրջից 
մինչև Դավթաշեն համայնքի վարչական տարածքի վերջը) փողոցը Քըրք Քըրքորյանի անվամբ 
անվանափոխելու մասին որոշման նախագիծը ներկայացվել է Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» 
խմբակցության անդամների կողմից։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ Անի Սամսոնյանը։ 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Քըրք Քըրքորյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու 
համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել։ 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ դիրքորոշում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ                 
Տ. Մարգարյանը։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 51 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 11, դեմ` 38, ձեռնպահ`2 

Որոշումը  չընդունվեց 
 
Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանի առաջարկությամբ որոշվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2017  թվականի  դեկտեմբերի 26-ին,  ժամը  11.00-ին։ 
 
 
 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                           Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կազմեց՝  
 Ն. Ղուկասյան   


