
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
26 հունիսի 2019 թվական 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2/5 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 5-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 կառուցվածքային ստորաբաժանումների և վարչական շրջանների ղեկավարները: 

Նիստին ներկա էին ՀՀ  ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ։ 
 
Նախքան օրակարգին անդրադառնալը՝ Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը 

տեղեկացրեց, որ Երևանի ավագանու 2019 թվականի հունիսի 26-ի նիստի օրակարգի նախագծում 
ընդգրկված 6-րդ հարցը՝ «Երևան համայնքի կամավոր խնդիրները և սոցիալական աջակցության 
չափորոշիչները սահմանելու, կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով Երևանի քաղաքապետի 
սեփական լիազորությունների իրականացման և դրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» ավագանու որոշման նախագիծը  հանում է 
քննարկումից: 

Արտահերթ ելույթներով հանդես եկան Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 
քարտուղար Հասմիկ Խաչունցը և ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը: 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2019 թվականի 
հունիսի 26-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 

1. Երևանի ավագանու 2-րդ  նստաշրջանի 5-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Սողոմոն Բալյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին: 
3. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 50 տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող 

փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից 2018 թվականի տարեկան գործունեության 
արդյունքներով առաջացած զուտ շահույթի բաշխման ուղղությունները և Երևանի բյուջե 
վճարման ենթակա շահութաբաժինների չափերը հաստատելու մասին: 

4. «Երևանտրանս» և «Ձևավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից 2017 
թվականի տնտեսական գործունեության արդյունքներով հաշվարկված 
շահութաբաժինների վճարումը Երևանի բյուջե սահմանված ժամկետում չկատարելու 
համար տոկոսների հաշվարկումից ու վճարումից ազատելու մասին: 

5. Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի ավագանու 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N38 
որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին: 

6. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Չեխովի փողոցի հ.24 շենքի հ.11 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

7. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 



8. Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի փետրվարի 8-ի N182-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին: 

 
 

1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի   ավագանու  2-րդ  նստաշրջանի 5-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու 
մասին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու  45  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`45, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ - Սողոմոն Բալյանի 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 նախագահ 
Սաթենիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ «Սողոմոն Բալյանի հիշատակը հավերժացնող 
հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար գրանցվել են ավագանու 2 անդամ. 

1. Արսեն Կարապետյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ, 
ավագանու քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի 
նախագահ  

2. Միքայել Մանրիկյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
ղեկավար 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 
կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Ս. Մկրտչյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի խորհրդական Կ. Արեյանը: 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած 

գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ, ավագանու մշակույթի, կրթության և սոցիալական 
հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սաթենիկ Մկրտչյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն ՀՀ վաստակավոր երկրաբան, դոկտոր, պրոֆեսոր 
Սողոմոն Բալյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Հանրապետության փողոց   հ. 69  
հասցեում փակցնելու համար:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  51  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`48, դեմ`0, ձեռնպահ`3 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
 



 
3. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 50 տոկոսից ավելի բաժնեմաս 

ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից 2018 թվականի տարեկան 
գործունեության արդյունքներով առաջացած զուտ շահույթի բաշխման ուղղությունները և Երևանի 
բյուջե վճարման ենթակա շահութաբաժինների չափերը հաստատելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Միքայել Մանրիկյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
ղեկավար 
 2. Լուսինե Գևորգյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետի տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 50 
տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից 2018 
թվականի տարեկան գործունեության արդյունքներով առաջացած զուտ շահույթի բաշխման 
ուղղությունները և Երևանի բյուջե վճարման ենթակա շահութաբաժինների չափերը հաստատելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

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

1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 
կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Լ. Հովհաննիսյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 50 տոկոսից 
ավելի բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների 2018 թվականի տարեկան 
գործունեության արդյունքներով առաջացած զուտ շահույթի բաշխման ուղղությունները և Երևանի 
բյուջե վճարման ենթակա շահութաբաժինների չափերը՝  համաձայն  հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ սույն որոշման հավելվածում նշված կազմակերպությունների կողմից 
շահութաբաժինների վճարումները Երևանի բյուջե կատարվում են եռամսյա ժամկետում  
(ամսական հավասար չափերով),  բայց  ոչ  ուշ,  քան  մինչև  հոկտեմբերի 1-ը։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  50  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`46, դեմ`2, ձեռնպահ`2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևանտրանս» և «Ձևավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունների 

կողմից 2017 թվականի տնտեսական գործունեության արդյունքներով հաշվարկված 
շահութաբաժինների վճարումը Երևանի բյուջե սահմանված ժամկետում չկատարելու համար 
տոկոսների հաշվարկումից ու վճարումից ազատելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 6 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
 2. Հռիփսիմե Առաքելյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
քարտուղար 
 3. Լուսինե Գևորգյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 4. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 5. Աշոտ Մնացականյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 6. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 
տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 

««Երևանտրանս» և «Ձևավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից 2017 
թվականի տնտեսական գործունեության արդյունքներով հաշվարկված շահութաբաժինների 
վճարումը Երևանի բյուջե սահմանված ժամկետում չկատարելու համար տոկոսների 
հաշվարկումից ու վճարումից ազատելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ 
պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ ««Երևանտրանս» և «Ձևավորում» փակ բաժնետիրական 
ընկերությունների կողմից 2017 թվականի տնտեսական գործունեության արդյունքներով 
հաշվարկված շահութաբաժինների վճարումը Երևանի բյուջե սահմանված ժամկետում 
չկատարելու համար տոկոսների հաշվարկումից ու վճարումից ազատելու մասին» նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

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

1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 
կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Լ. Հովհաննիսյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. «Երևանտրանս» և «Ձևավորում» փակ բաժնետիրական  ընկերություններին  
ազատել 2017 թվականի տնտեսական գործունեության արդյունքներով զուտ  շահույթից 
հաշվարկված շահութաբաժինների վճարումը Երևանի բյուջե սահմանված ժամկետում 
չկատարելու համար տոկոսների հաշվարկումից ու վճարումից։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  51  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`44, դեմ`0, ձեռնպահ`7 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
 



 
5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի ավագանու 2009 թվականի ապրիլի  

2-ի N38 որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության 
պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հարություն Թունյան: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի 
ավագանու 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N38 որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին» նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Անվավեր ճանաչել Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի ավագանու 2009 
թվականի ապրիլի 2-ի «Աջափնյակ թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
Շինարարների փողոցի հ.2 շինությունն աճուրդային կարգով օտարելու մասին» N38 որոշումը։ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

 
6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Չեխովի փողոցի հ.24 շենքի 

հ.11 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյան: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Չեխովի 
փողոցի հ.24 շենքի հ.11 բնակարանն անհատույց օտարելու 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 
Ելույթի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականություն 

համարվող Չեխովի փողոցի հ.24 շենքի հ.11`22.62 քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը (անշարժ 
գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման N28032014-01-0232 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Էմմա Գրիգորյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  44 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`43, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
 



 
7. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 

օտարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյան: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
 1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Ելույթի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին՝ Երևան համայնքի սեփականությունը 

հանդիսացող Երկաթգծի փողոցի հ. 28 շենքի հ.5՝ 68.41 քմ ընդհանուր մակերեսով  բնակարանը  
(անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.31012019-01-0165 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Սարգիս Գուրգենի Բարսեղյանին, 
Կարեն Բարսեղյանին, Աղուն Չիլչիլյանին, Արթուր Բարսեղյանին, Վերոնիկա Բարսեղյանին և  
Սարգիս Կարենի Բարսեղյանին։ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
 
8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի փետրվարի 8-ի N182-Ն որոշման 

մեջ լրացում կատարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության 
վարչության պետ Աննա Ստեփանյան: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
 1. Էռնեստ Ավանեսով-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Ա. Ստեփանյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի 
փետրվարի 8-ի N182-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

 
 



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2011  թվականի փետրվարի 8-ի «Երևանի   
ենթակայության  կազմակերպությունները Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարների 
ենթակայությանը հանձնելու և լիազորությություններ պատվիրակելու մասին» N182-Ն որոշման 
հավելվածը լրացնել նոր՝ 166.1-ին կետով,  հետևյալ բովանդակությամբ. 

«166.1  ---- «Արևամանուկ»  ՀՈԱԿ»։ 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  47 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`47, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
 
Համաձայն «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի՝ որոշվեց Երևանի ավագանու 3-րդ նստաշրջանի 1-ին  նիստը  գումարել  2019 
թվականի սեպտեմբերի 10-ին, ժամը 11.00-ին։ 

 
Երևանի ավագանու անդամների բանավոր հարցերին տրվեցին պատասխաններ 

(սղագրությունը  կցվում է)։  
 

 
 

 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                       Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կազմեց՝  
 Ն. Ղուկասյան   


