
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
 

19 մարտի 2018 թվական 
 

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

 
Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  63  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 կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների և վարչական շրջանների ղեկավարները: 

 
Երևանի քաղաքապետ  Տ. Մարգարյանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու  2018 թվականի 

մարտի 19-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 
1. Երևանի ավագանու 3-րդ նստաշրջանի  2-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Վուդրո Վիլսոնի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին 
       Վուդրո Վիլսոնի հուշարձանի տեղադրման մասին: 
3. Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի տեղադրման մասին: 
4. Հողի հարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին: 
5. Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու 

մասին: 
6. Երևանի զարգացման 2017 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին: 
7. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N93-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
8. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
9. Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին: 
10. Գույք ընդունելու մասին: 
 

Օրակարգի նախագծի վերաբերյալ հարցեր  ուղղեցին  և ելույթներ ունեցան ավագանու 8 
անդամ. 

1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Ալեն Սիմոնյան –     Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
3. Անի Խաչատրյան -   Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
4. Անահիտ Բախշյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
5. Տիգրան Տեր-Մարգարյան- Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
6. Թեհմինա Վարդանյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
7. Դավիթ  Խաժակյան- Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
8. Զարուհի Փոստանջյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության 

ղեկավար  
 



1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի   ավագանու  3-րդ նստաշրջանի 2-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու 
մասին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու 50 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ`47, դեմ` 0, ձեռնպահ`2 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ - Վուդրո Վիլսոնի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին 
                               Վուդրո Վիլսոնի հուշարձանի տեղադրման մասին: 

             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության ղեկավար  Զարուհի 
Փոստանջյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 8 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1.  Կամո Հովհաննիսյան – Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 
խմբակցության անդամ 

2. Անուշ Հայրյան - Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցության 
անդամ 

3. Նատալյա Լափաուրի -Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 
խմբակցության անդամ 

4. Հասմիկ Սարգսյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 
խմբակցության անդամ 

5. Երվանդ Երզնկյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 
խմբակցության անդամ 

6. Աննա Մկրտչյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 
խմբակցության անդամ 

7. Գոռ Վարդանյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 
խմբակցության անդամ 

8. Մարտին Վարդազարյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 
խմբակցության անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի ավագանու 
«Երկիր Ծիրանի» խմբակցության ղեկավար  Զ. Փոստանջյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Ռ. Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Վուդրո Վիլսոնի անվամբ փողոց անվանակոչելու 
մասին  Վուդրո Վիլսոնի հուշարձանի տեղադրման 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 գրանցվել են ավագանու 5 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1.Աննա Ասատրյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
2.Արա Կետիկյան- Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցության 

անդամ 
3.  Միքայել Դովլաթյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
4.  Գրիգոր Մինասյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
5. Լևոն Իգիթյան- Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցության 

անդամ 
 



 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 50  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`3, դեմ` 47, ձեռնպահ`0 

Որոշումը  չընդունվեց 
 
 

3. ԼՍԵՑԻՆ - Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի տեղադրման 
մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության ղեկավար  Զարուհի 
Փոստանջյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Ռ.Սիրունյանը տեղեկացրեց, որ «Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող 
հուշարձանի տեղադրման 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. Աննա Ասատրյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության 

ղեկավար Զ. Փոստանջյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 50  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`3, դեմ` 46, ձեռնպահ`1 

Որոշումը  չընդունվեց 
 

4. ԼՍԵՑԻՆ - Հողի հարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և 
գանձման վարչության պետ Արմեն Հարությունյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ               
Ն. Նահապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողի հարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական  եզրակացություն։  

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

 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 
 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու                       

3 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1.  Հասմիկ Սարգսյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
2.  Անահիտ Բախշյան-Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
3.  Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին /հասցե` ք.Երևան, Հալաբյան 16, ՀՎՀՀ` 

01245672/ Երևանի Հալաբյան փողոցի հ.2 հասցեում գտնվող Թումանյանի անվան զբոսայգու 
զբաղեցրած հողամասի մասով, ընթացիկ տարվա համար տրամադրել հողի հարկի գծով 



արտոնություն` 2.244.769 /երկու միլիոն երկու հարյուր քառասունչորս հազար յոթ հարյուր 
վաթսունինը/ դրամ գումարի չափով: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 63  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`60, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է   միաձայն 
 
 

5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը 
հաստատելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Արայիկ Հարությունյան-Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի կապակցությամբ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

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

Ն. Նահապետյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի կատարման 
հաշվետվությունը հաստատելու 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                       
6  անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Մարինա Խաչատրյան-Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
3. Անի Սամսոնյան- Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
4. Լևոն Իգիթյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցության 

անդամ 
5. Անահիտ Բախշյան- Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ  
6. Կամո Արեյան- Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցության 

անդամ 
Ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վ. Նիկոյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1.Հաստատել Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի կատարման 

հաշվետվությունը` համաձայն NN 1 - 5 հատվածների: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 63  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`47, դեմ` 16, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է   ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի զարգացման 2017 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության 
մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Արայիկ Հարությունյան-Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի կապակցությամբ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

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

Ն. Նահապետյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի զարգացման 2017 թվականի ծրագրի իրականացման 



հաշվետվության 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                       
6  անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Մարինա Խաչատրյան-Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Սոննա Աղեկյան- Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
3. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
4. Անի Սամսոնյան- Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
5. Անահիտ Բախշյան- Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ  
6. Նատալյա Լափաուրի-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
Ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վ. Նիկոյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Ընդունել ի գիտություն Երևանի քաղաքապետի կողմից ներկայացված 

Երևանի զարգացման 2017 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը՝ համաձայն 
հավելվածի: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 61  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`46, դեմ` 15, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

7. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N93-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Անի Սամսոնյան- Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի կապակցությամբ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

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

Ն. Նահապետյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի            
26-ի N93-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. Անի Խաչատրյան- Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1.Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Երևան 
քաղաքի  2018 թվականի բյուջեի մասին» N 93-Ն որոշմամբ հաստատված. 
      1)  եկամուտների գումարն ավելացնել 3,000.0 հազար դրամով, 
      2)  ծախսերի գումարը նվազեցնել 200,000.0 հազար դրամով, 
              3) դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարը նվազեցնել 203,000.0 հազար դրամով։ 

 2. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Երևան քաղաքի 2018 
թվականի բյուջեի մասին» N 93-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1-7 հավելվածներում կատարել 
փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN 1-7 հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 59  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`57, դեմ` 2, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է   ձայների մեծամասնությամբ 
 



 
8. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 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               
Հ. Թոքմաջյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 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 Բուզանդի և Սարյան փողոցների հատման մասում գտնվող 
625.0քմ մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «բնակավայրերի» հողերի 
կատեգորիայից փոխադրել «էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 
ենթակառուցվածքների» հողերի կատեգորիա: 
       2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե՝ կցելով սույն որոշման 
սահմանված կարգով հաստատված պատճենները: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 61 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`59, դեմ` 2, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

9. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու 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               
Հ. Թոքմաջյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու 
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. Համաձայնություն տալ՝ «Մեգերյան Կարպետ» բաց բաժնետիրական 
ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող Երևան, Շենգավիթ վարչական շրջանի,                    
Հ. Հովսեփյան փողոցի հ.15/7 հասցեում, տարածագնահատման 7-րդ գոտում գտնվող 1234.86 քմ 
մակերեսով հողամասը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 
23.02.2018թ. հ.23022018-01-0226 վկայական) Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող,            
Ս. Զորավարի փողոցի հ.1 և հ.3 հասցեներում և տարածագնահատման 5-րդ գոտում գտնվող, 
համապատասխանաբար՝ 411.48քմ և 412.53քմ մակերեսներով հողամասերի հետ փոխանակելուն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 61 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`58, դեմ` 3, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
 



10. ԼՍԵՑԻՆ - Գույք ընդունելու 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 «Գույք ընդունելու 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. Որպես նվիրաբերություն ընդունել Երևան քաղաքի Ռուսթավելու փողոցի 
հ.17 հասցեում գտնվող նախկին Երևանի Շ. Ռուսթավելու անվան N23 հիմնական դպրոցի շենքը՝ 
3264.93քմ ընդհանուր մակերեսով, օժանդակ շինությունը՝ 13.5քմ ընդհանուր մակերեսով, 
կաթսայատունը՝ 13.4քմ ընդհանուր մակերեսով և 0.33164 հա մակերեսով հողամասը, ինչպես նաև 
Երևան քաղաքի Թաիրովի փողոցի հ.14 հասցեում գտնվող Երևանի նախկին N81 միջնակարգ 
դպրոցի շենքը` 862.8 քմ ընդհանուր մակերեսով, կաթսայատունը՝ 48.3քմ ընդհանուր մակերեսով, 
օժանդակ շինությունը՝ 30.0 քմ ընդհանուր մակերեսով և 0.2582 հա մակերեսով հողամասը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 62 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`59, դեմ` 0, ձեռնպահ`3 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

 

 

Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանի առաջարկությամբ որոշվեց Երևանի ավագանու  
հերթական  նիստը  գումարել  2018  թվականի  ապրիլի 27-ին,  ժամը  11.00-ին։ 

 
 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 16.00-ին: 
Երևանի ավագանու անդամների բանավոր հարցերին տրվեցին պատասխաններ 

/սղագրությունը կցվում է/։  
 
 
 
 
 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                          Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
  
 

 

 

Կազմեց՝ 
Ն. Ղուկասյան   


