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ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
22 մայիսի 2019 թվական 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2/4 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 4-ՐԴ ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  51  անդամ: 
Նիստը վարում էր  Երևանի քաղաքապետ  Հ. Մարությանը: 
Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 

խորհրդականները, Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարը, քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը, քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման, իրավաբանական, կազմակերպական, 
տրանսպորտի, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունների պետերը 
և «Երևաննախագիծ» ՓԲ ընկերության տնօրենը: 

Նիստին ներկա էին ՀՀ  ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ։ 
 
Նախքան օրակարգին անդրադառնալը՝ արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի 

ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը: 
Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2019 թվականի 

մայիսի 22-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 
1. Երևանի ավագանու 2-րդ  նստաշրջանի 4-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Պետրոս Բեզիրգանյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին: 
3. Լևոն Փիրուզյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին: 
4. Երևան քաղաքի Մովսես Խորենացու փողոցը Սուրբ Մովսես Խորենացու փողոց 

անվանափոխելու մասին: 
5. Երևան քաղաքի Մաշտոցի պողոտան Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա անվանափոխելու 

մասին: 
6. Երևան քաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փողոց 

անվանափոխելու մասին: 
7. Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի N1-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին: 
8. Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի տարածքի  գոտևորման նախագծի մշակման 

քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին: 
9. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N41-Ն որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին: 
10. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
11. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
12. Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին: 
13. Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու մասին: 
14. Քաղաքացի Հասմիկ Սարգսյանին ծառայողական ավտոկայանատեղի շահագործումը 

շարունակելու իրավունք տալու մասին: 
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1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի   ավագանու  2-րդ  նստաշրջանի 4-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու 

մասին։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու  43  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`43, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ - Պետրոս Բեզիրգանյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի 
տեղադրման մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 
վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Պետրոս Բեզիրգանյանի հիշատակը հավերժացնող 
հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – Տալ համաձայնություն ֆիզիկոս, դոկտոր, պրոֆեսոր Պետրոս Բեզիրգանյանի 
հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Չարենցի փողոց հ.4 հասցեում փակցնելու համար։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  47  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`46, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

3. ԼՍԵՑԻՆ - Լևոն Փիրուզյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման 
մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 
վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Լևոն Փիրուզյանի հիշատակը հավերժացնող 
հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – Տալ համաձայնություն ակադեմիկոս Լևոն Փիրուզյանի հիշատակը 
հավերժացնող հուշատախտակը Տերյան փողոց հ. 62 հասցեում փակցնելու համար։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  47  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`46, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
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4. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի Մովսես Խորենացու փողոցը Սուրբ Մովսես Խորենացու 
փողոց անվանափոխելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 6 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Էռնեստ Ավանեսով-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Դավիթ Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3. Անի Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
 4. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ, 
ավագանու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ 
 5. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 6. Իզաբելլա Աբգարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի ավագանու 
ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի Մովսես Խորենացու փողոցը Սուրբ 
Մովսես Խորենացու փողոց անվանափոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային՝ մշակույթի, կրթության և 
սոցիալական հարցերի մշտական  հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Հ. Մելիքյանին հարց 
ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 

1.Լևոն Հովհաննիսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 

կողմից նշանակած գլխադասային՝ մշակույթի, կրթության և սոցիալական հարցերի մշտական  
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Հ. Մելիքյանը: 

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

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Հասմիկ Խաչունց-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար 
2.Արսեն Կարապետյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ, ավագանու 

քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ 
3. Հռիփսիմե Առաքելյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

քարտուղար 
Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 

Դավիթ Խաժակյանը: 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 

Թեհմինա Վարդանյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  49  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`13, դեմ`11, ձեռնպահ`25 

Որոշումը չընդունվեց 
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5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի Մաշտոցի պողոտան Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա 

անվանափոխելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի Մաշտոցի պողոտան Սուրբ 
Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա անվանափոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 8 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1.Լյուդմիլա Սարգսյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

անդամ 
2.Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
3. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ, 

ավագանու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ 
4.Նուարդ Վարդանյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
5. Արմեն Ներսիսյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ 
6. Վազգեն Դարբինյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
7.Ռաֆայել Ավետիսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
8.Հասմիկ Խաչունց- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 

Թեհմինա Վարդանյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  51  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`16, դեմ`14, ձեռնպահ`21 

Որոշումը չընդունվեց 
 
6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի 

փողոց անվանափոխելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը Սուրբ 
Գրիգոր Լուսավորչի փողոց անվանափոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 10 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1.Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
2.Դավիթ Զախարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3.Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
4. Իզաբելլա Աբգարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
5.Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
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6.Տիգրան Գալստյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
7.Աննա Ջավախյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
8.Էդուարդ Ավետիսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
9. Դավիթ Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
10. Մեսրոպ Պապիկյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

քարտուղար Հասմիկ Խաչունցը: 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 

Թեհմինա Վարդանյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ - 1. Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը 

անվանափոխել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փողոց: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  49  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`30, դեմ`7, ձեռնպահ`12 

Որոշումն  ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
 

7. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի N1-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
 1. Դավիթ Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի ավագանու 
ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դ. Խաժակյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի 
հունիսի 18-ի N1-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
Դավիթ Խաժակյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ- Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի «Երևան քաղաքի 
ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» N1-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ 
փոփոխությունները և լրացումը. 

1) 119-րդ կետում «Ավագանու նստաշրջանների ընթացքում, երկու ամսվա մեջ առնվազն 
մեկ նիստի ընթացքում» բառերը փոխարինել «Ավագանու յուրաքանչյուր հերթական նիստի 
վերջին» բառերով։ 

2) 120-րդ կետի 7-րդ ենթակետում  «մեկ» բառը փոխարինել «երեք» բառով։ 
             3) 120-րդ կետի 7-րդ ենթակետը «կապակցությամբ» բառից հետո լրացնել «կամ հանդես գալ 
հարցի վերաբերյալ հայտարարությամբ»: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  39  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`29, դեմ`6, ձեռնպահ`4 

Որոշումն  ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
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ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 
 
8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի տարածքի  գոտևորման նախագծի 

մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – «Երևաննախագիծ» ՓԲ ընկերության տնօրեն Ս. Օհանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
 1. Մեսրոպ Պապիկյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ 
տնօրեն Ս. Օհանյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Արսեն Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի տարածքի  
գոտևորման նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

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

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1.Արսեն Կարապետյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ, ավագանու 

քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ 
2.Արթուր Իսպիրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
«Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի տարածքի  գոտևորման նախագծի մշակման 

քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին» ավագանու իրավական ակտի նախագծի 
վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Ա. Մեսչյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ- 1. Հաստատել Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի տարածքի գոտևորման 
նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը` համաձայն հավելվածի: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  41  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`40, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
 
9. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N41-Ն որոշման 

մեջ լրացում կատարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Հայկ Միրզոյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 
քաղաքապետ Հ.Մարությանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 
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25-ի N41-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1.Գայանե Վարդանյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Ելույթի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ- 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան 

քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքն օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2019 
թվականի ծրագրի վերաբերյալ» N41-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի  VI  գլուխը լրացնել 
հետևյալ բովանդակությամբ նոր 51-77-րդ կետերով՝ համաձայն հավելվածի: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  41  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`40, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
 
10. 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 
Արսեն Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
       ՈՐՈՇՎԵՑ- 1. Երևան քաղաքի Թևոսյան փողոցի հ.3/1 հասցեում գտնվող 4371.0քմ 
մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության» հողերի կատեգորիայից փոխադրել 
«բնակավայրերի» հողերի կատեգորիա: 
           2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասերի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում, օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի 
կոմիտե և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն որոշման 
սահմանված կարգով հաստատված պատճենները: 

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

Որոշումն  ընդունվեց միաձայն 
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11. 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 
Արսեն Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

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

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Արսեն Կարապետյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ, 

ավագանու քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի 
նախագահ 

2.Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ- 1. Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոցի հ.19/8 հասցեում 17200.0քմ մակերեսով 

հողամասի նպատակային նշանակությունը «արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 
արտադրական նշանակության» հողերի կատեգորիայից փոխադրել «բնակավայրերի» 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 անշարժ գույքի կադաստրի 
կոմիտե և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն որոշման 
սահմանված կարգով հաստատված պատճենները: 

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

Որոշումն  ընդունվեց միաձայն 
 
 
12. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասերի նպատակային նշանակությունները 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 
Արսեն Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասերի նպատակային նշանակությունները 
փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ- 1. Երևան քաղաքի Արշակունյաց պողոտայի հ.135 հասցեում գտնվող 87055.0քմ և 
106664.0քմ մակերեսներով հողամասերի նպատակային նշանակությունները «հատուկ 
նշանակության» հողերի կատեգորիայից փոխադրել «արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և 
այլ արտադրական նշանակության  օբյեկտների» հողերի կատեգորիա՝ արդյունաբերական 
օբյեկտների գործառական նշանակությամբ։  
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           2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասերի նպատակային 
նշանակությունների կատարված փոփոխությունների մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի 
կոմիտե և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն որոշման 
սահմանված կարգով հաստատված պատճենները: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  42  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`41, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
13. ԼՍԵՑԻՆ - Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու մասին: 

             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 3  անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1.Դավիթ Զախարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2.Մարկոս Հարությունյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
անդամ 
 3. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետ Հ.Մարությանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք 
տրամադրելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

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

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Վազգեն Դարբինյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ   
2.  Գրիգորի Երիցյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3.   Թեհմինա Վարդանյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ- 1. Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող Տիգրան Մեծի հ.53 

հասցեում գտնվող (անշարժ գույքի սեփականության /օգտագործման/ իրավունքի գրանցման 
13.03.2006թ. հ.2179853 վկայական) 199.1քմ մակերեսով ոչ բնակելի տարածքն անհատույց 
օգտագործման իրավունքով 10 /տասը/ տարի ժամկետով տրամադրել «ՀԱՅ ՄԱՅՐԵՐ» 
բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը (այսուհետև՝ կազմակերպություն):  

2. Երևանի քաղաքապետին` ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված անհատույց 
օգտագործման պայմանագրի կնքումը կազմակերպության հետ ՝ դրանում սահմանելով, որ 
կազմակերպությունը պարտավորվում է.  

1) Անհատույց օգտագործման իրավունքը գրանցելուց և անհրաժեշտության դեպքում 
շինարարության թույլտվություն ստանալուց հետո առնվազն 4-6 ամսվա ընթացքում սկսել 
տարածքի վերանորոգման և բարեկարգման աշխատանքները, 

2) յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ ներկայացնել հաշվետվություն կազմակերպության 
գործունեության և կատարված աշխատանքների վերաբերյալ, 
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3) տարածքի վերանորոգման և բարեկարգման աշխատանքներն ավարտել ոչ ուշ քան այն 
սկսելուց հետո՝ 18 ամսվա ընթացքում, 

4) աշխատանքներն ավարտելուց հետո տարածքն օգտագործել բացառապես որպես 
մանկական ներառական զարգացման կենտրոն, 
             5) կենտրոն հաճախող հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար մատուցվող 
ծառայությունները, ինչպես նաև վերականգնողական թերապիան և ուսուցումն իրականացնել 
անվճար: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  39  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`35, դեմ`1, ձեռնպահ`3 

Որոշումն ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
 
14. ԼՍԵՑԻՆ - Քաղաքացի Հասմիկ Սարգսյանին ծառայողական ավտոկայանատեղի 

շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 
պետ Հենրիկ Նավասարդյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Էռնեստ Ավանեսով-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Հ. Նավասարդյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ «Քաղաքացի Հասմիկ Սարգսյանին ծառայողական 
ավտոկայանատեղի շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին» նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Իզաբելլա Աբգարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ  
ՈՐՈՇՎԵՑ- 1. Թույլատրել քաղաքացի Հասմիկ Սարգսյանին՝ 2019թ. ընթացքում սույն 

որոշման հավելվածում նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել 
ծառայողական ավտոկայանատեղ: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  39  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`29, դեմ`3, ձեռնպահ`7 

Որոշումն ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանի առաջարկությամբ որոշվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2019  թվականի  հունիսի 26-ին,  ժամը  11.00-ին։ 
 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                       Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

   
  
Կազմեց՝  
 Ն. Ղուկասյան   
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