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ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի 
 N178-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ 

հոդվածներով. 
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 
1. «Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 

սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2020 
թվականի ծրագրի վերաբերյալ» N178-Ն որոշման հավելվածը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 4.1-րդ կետով. 

«4.1. 2020 թվականի ընթացքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող 
ծառերի էտումից և չորացած ծառերի հեռացումից առաջացած փայտանյութը որպես 
ձմեռային վառելափայտ Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ կարող է անվճար հատկացվել 
սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: Անվճար ձմեռային վառելափայտ ստացող 
սոցիալապես անապահով ընտանիքների ցանկը, սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
ընտրության չափորոշիչները, հատկացվելիք փայտանյութի չափաքանակը և հատկացման 
կարգը սահմանվում է Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:»: 

 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                          ՀՐ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N178-Ն 
 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

 ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 
սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2020 թվականի 
ծրագրի վերաբերյալ» N178-Ն որոշմամբ ներառված չէ չորացած ծառերի հատումից և 
սանիտարական էտումներից գոյացած փայտի տնօրինման հարաբերությունների կարգավորումը: 
Մինչդեռ, համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 202 հոդվածի 3-րդ կետի՝ համայնքային 
հողամասերի վրա գտնվող ծառերը հանդիսանում են համայնքային գույք: Իսկ «Երևան քաղաքում 
տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետին 
համապատասխան` Երևանի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու 
և օտարման տարեկան ծրագրի վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է Երևանի ավագանու կողմից: 

Համաձայն Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից ստացված գրությունների, 
ներկայումս Երևան քաղաքում բնակվող սոցիալապես անապահով բազմաթիվ ընտանիքներ դիմում 
են վարչական շրջանների ղեկավարներին՝ հնարավորության դեպքում նրանց անվճար ձմեռվա 
վառելափայտ տրամադրելու խնդրանքով: Երևան քաղաքի ծառերի էտման և չորացած ծառերի 
հեռացման արդյունքում ներկայումս կուտակվել է շուրջ 500 խ.մ. փայտանյութ: Նախագծով 
նախատեսվում է կուտակված փայտանյութը օգնության կարգով անվճար տրամադրել 
սոցիալապես անապահով ընտանիքներին՝ հնարավորինս մեղմելու սոցիալական խնդիրները: 
Նախագծով նախատեսվում է, որ անվճար ձմեռային վառելափայտ ստացող սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների ցանկը, սոցիալապես անապահով ընտանիքների ընտրության 
չափորոշիչները, հատկացվելիք փայտանյութի չափաքանակը և հատկացման կարգը կսահմանվեն 
Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ: 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                            Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

 

  



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N178-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 
ԼՐԱՑՈՒՄ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ   
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

«Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N178-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման դեպքում 
անհրաժեշտություն կառաջանա մշակել անվճար ձմեռային վառելափայտ ստացող սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների ցանկի և չափորոշիչների սահմանման քաղաքապետի որոշման 
նախագիծ: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N48-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ  ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ 
ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

«Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N178-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունմանկապակցությամբ 
Երևանի բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում էական փոփոխություններ չեն սպասվում: 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                            Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 


