
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

22 հունիսի 2021 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 6/5 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  6-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 5-ՐԴ ՆԻՍՏԻ 

 
Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  49  անդամ: 
Նիստը վարում էր  Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 

խորհրդականները, քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատարը, 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման, առևտրի և 
ծառայությունների, իրավաբանական, տրանսպորտի, կազմակերպական վարչությունների 
պետերը, «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ տնօրենը: 

 
Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի  31-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասով՝ Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը տեղեկացրեց. 
Համաձայն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի մայիսի 31-ի հ.33 

արձանագրության՝ Երևանի ավագանու Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական 
ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամ                       
Գևորգ Աճեմյանի  մանդատը տրվել է Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական  ցուցակի  
հերթական հաջորդ  թեկնածու Մարլենա Ստեփանյանին: 

Համաձայն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի մայիսի 31-ի հ.34 
արձանագրության՝ Երևանի ավագանու Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական 
ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամ՝                       
Նարեկ Պետրոսյանի  մանդատը տրվել է Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական  
ցուցակի  հերթական հաջորդ  թեկնածու Սուրեն Օհանյանին: 

 
 
Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը տեղեկացրեց, որ ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում 

տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝  Երևանի ավագանու 
7-րդ նստաշրջանի 1-ին նիստը  կգումարվի  2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ին,  ժամը 11.00-ին: 

 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2021 թվականի 

հունիսի 22-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 
 

1. Երևանի ավագանու 6-րդ նստաշրջանի  5-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի հունիսի 15-ի N 11-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
3. Երևան քաղաքում փողոցներ անվանափոխելու մասին: 
4. «Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության փոփոխությունը 

հաստատելու մասին: 
5. Երևան համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրք վճարողի կողմից համա-

պատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո գործունեությունը Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան չկազմակերպելու 



դեպքում տեղական տուրք վճարողի նկատմամբ նախազգուշացում կամ թույլտվության 
կասեցում կամ թույլտվության դադարեցում կիրառելու կարգը սահմանելու մասին: 

6. Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին: 
7. «Երևանի Աշոտ Ղուլյանի անվան մանկապատանեկան մարզատեխնիկական կենտրոն» 

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունն անվանափոխելու և կանոնադրության 
փոփոխությունը հաստատելու մասին: 

8. «Գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» համայնքային ոչ առևտրային կազ-
մակերպությունն անվանակոչելու և կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին: 

9. «Միլան ԱԵ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու 
իրավունք տալու մասին: 

10. «ՇԻԻ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք 
տալու մասին: 

11. «Թրավել Թայմ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու 
իրավունք տալու մասին: 

12. «Պլազա Սիստեմս» ՓԲ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու 
իրավունք տալու մասին: 

13. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 315-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին: 

14. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Շարուրի փողոցի 26Ա շենքի հ.24/1 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

15. Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու մասին: 
 
1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի ավագանու 6-րդ  նստաշրջանի 5-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու 

մասին։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու  39  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`37, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի հունիսի 15-ի N 11-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի 
պաշտոնակատար Դավիթ Համբարյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի հունիսի 15-ի  
N 11-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։ 
   

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
1. Գայանե Եղիազարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
 
ՈՐՈՇՎԵՑ –  1.Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի հունիսի 15-ի «Երևանի 

քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի կանոնադրությունը 
հաստատելու, Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հուլիսի 6-ի N 3-Ա որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու, 2009 թվականի սեպտեմբերի 23-ի  N 2/2-7-Ա և 2012 թվականի 
հոկտեմբերի 31-ի N 522-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 11-Ն որոշման 
(այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

 1) Որոշման վերնագրից հանել «Երևանի քաղաքապետարանի և» բառերը, և 
«աշխատակազմերի» բառը փոխարինել «աշխատակազմի» բառով,   



 2) Ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 1-ին կետի 1-ին և 4-րդ ենթակետերը: 
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 
 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  42  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`42, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 
 

3. ԼՍԵՑԻՆ – Երևան քաղաքում փողոցներ անվանափոխելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 
վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 3 անդամ. 
 1. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Լևոն Զաքարյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևանի ավագանու անդամ 
 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքում փողոցներ անվանափոխելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել է ավագանու 5 անդամ. 
1. Լիլիթ Կիրակոսյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Սաթենիկ Մկրտչյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
4. Լևոն Հովհաննիսյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
5. Նուարդ Վարդանյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 
Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար Արմեն 

Գալջյանը: 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

կազմակերպական վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 
 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շահամիրյանների փողոցն 
անվանափոխել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վաստակավոր աշխատող, 
բարերար Հրանտ Վարդանյանի անվամբ՝ «Հրանտ Վարդանյան փողոց»։ 
 2.Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շահամիր Շահամիրյան փողոցը, ի 
պատիվ հայր և որդի Շահամիր և Հակոբ Շահամիրյանների, անվանափոխել Շահամիրյանների 
փողոց: 
 3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 42  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`23, դեմ`14, ձեռնպահ`5 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

4. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության 
փոփոխությունը հաստատելու մասին: 
 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – «Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Սուրեն 
Օհանյանը: 



           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 1. Արման Անտոնյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Նուարդ Վարդանյանը  տեղեկացրեց, որ ««Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերության 
կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է  ավագանու 1 անդամ. 
1. Սերգեյ Գյոզալյան - Երևանի ավագանու անդամ 
 

             ՈՐՈՇՎԵՑ – Հաստատել «Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերության 
կանոնադրության փոփոխությունը՝ համաձայն հավելվածի: 
 
 ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 40  անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`38, դեմ`0, ձեռնպահ`1 
Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 
 
 
5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրք վճարողի կողմից 

համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո գործունեությունը Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան չկազմակերպելու դեպքում 
տեղական տուրք վճարողի նկատմամբ նախազգուշացում կամ թույլտվության կասեցում կամ 
թույլտվության դադարեցում կիրառելու կարգը սահմանելու մասին:              

 
 ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և ծառայությունների  

վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանը: 
       
     ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 1.Տիգրան Գալստյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
  
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրք 
վճարողի կողմից համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո գործունեությունը 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան 
չկազմակերպելու դեպքում տեղական տուրք վճարողի նկատմամբ նախազգուշացում կամ 
թույլտվության կասեցում կամ թույլտվության դադարեցում կիրառելու կարգը սահմանելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել Երևան համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրք 
վճարողի կողմից համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո գործունեությունը 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան 
չկազմակերպելու դեպքում տեղական տուրք վճարողի նկատմամբ նախազգուշացում կամ 
թույլտվության կասեցում կամ թույլտվության դադարեցում կիրառելու կարգը՝ համաձայն 
հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/98/d9f2b4d7546ca7bcf3927288b510833eb1b888dd.pdf


 
 ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38  անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`35, դեմ`0, ձեռնպահ`1 
Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 
 
6. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին: 

             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 2 անդամ. 
 1.Լևոն Զաքարյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2.Սերգեյ Գյոզալյան – Երևանի ավագանու անդամ 
 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասերի նպատակային նշանակությունները 
փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  
 
 ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել է  ավագանու 3 անդամ. 

1.Լևոն Զաքարյան – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2.Սերգեյ Գյոզալյան - Երևանի ավագանու անդամ 
3. Լիլիթ Պիպոյան – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.55/2 հասցեում գտնվող «Ջրառ» 
ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող 0.194615հա մակերեսով հողամասի 
նպատակային նշանակությունը «ջրային» նշանակության հողերի կատեգորիայից փոխադրել 
«բնակավայրերի», իսկ Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.55/3 հասցեում գտնվող «Պար Սամ Եղբայրներ» 
ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող 0.130476հա մակերեսով հողամասի 
նպատակային նշանակությունը «բնակավայրերի» նշանակության  հողերի կատեգորիայից 
փոխադրել «ջրային» հողերի կատեգորիա։  

2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասերի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել կադաստրի կոմիտե և քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն 
որոշման սահմանված կարգով հաստատված պատճենը։ 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 40  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`30, դեմ`2, ձեռնպահ`7 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 
 
 

 
7. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևանի Աշոտ Ղուլյանի անվան մանկապատանեկան մազատեխնիկական 

կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունն անվանափոխելու և 
կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին: 

 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Արման Անտոնյանը: 
 



           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 7 անդամ. 
 1. Տիգրան Գալստյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Գրիգորի Երիցյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3. Լևոն Զաքարյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 4. Լևոն Հովհաննիսյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ  

5. Արման Բաբաջանյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
6. Պավել Սարգսյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
7. Արթուր Իսպիրյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ ««Երևանի Աշոտ Ղուլյանի անվան 
մանկապատանեկան մազատեխնիկական կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունն անվանափոխելու և կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

Եզրափակիչ ելույթով  հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Արման Անտոնյանը: 

 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. «Երևանի Աշոտ Ղուլյանի անվան մանկապատանեկան մարզատեխնիկական 
կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունն անվանափոխել «Երևանի Աշոտ 
Ղուլյանի (Բեկորի) անվան ավիամոդելավորման դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության: 
 2. Հաստատել «Երևանի Աշոտ Ղուլյանի անվան մանկապատանեկան մարզատեխնիկական 
կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը նոր 
խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի: 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34, դեմ`1, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

8. ԼՍԵՑԻՆ - Գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունն անվանակոչելու և կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հայկ Միրզոյանը 
 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունն անվանակոչելու և կանոնադրության մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

  ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. «Գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպությունն անվանակոչել Շառլ Ազնավուրի անվամբ`«Շառլ Ազնավուրի 



անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություն: 

2. Հաստատել «Գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը՝ համաձայն հավելվածի: 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`32, դեմ`1, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

9. ԼՍԵՑԻՆ - «Միլան ԱԵ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակեր-
պելու իրավունք տալու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 
պետ Էդգար Գալստյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Արման Բաբաջանյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Գրիգորի Երիցյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««Միլան ԱԵ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական 
ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել է ավագանու 3 անդամ. 
1. Լևոն Զաքարյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Էդուարդ Ավետիսյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Մարատ Թոխյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 
  ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «Միլան ԱԵ» ՍՊԸ-ին սույն որոշման հավելվածում նշված տա-

րածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղ: 
 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 36  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`22, դեմ`7, ձեռնպահ`7 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
10. ԼՍԵՑԻՆ - «ՇԻԻ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու 

իրավունք տալու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 

պետ Էդգար Գալստյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Արթուր Իսպիրյան  - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Սերգեյ Գյոզալյան - Երևանի ավագանու անդամ 
 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««ՇԻԻ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ 
կազմակերպելու իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
բացասական եզրակացություն։  
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու  անդամներ չեն 
գրանցվել: 



 
  ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «ՇԻԻ» ՍՊ ընկերությանը  սույն որոշման հավելվածում նշված 

տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղ: 
 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 34  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`22, դեմ`4, ձեռնպահ`6 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

11. ԼՍԵՑԻՆ - «Թրավել Թայմ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ 
կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 

 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 

պետ Էդգար Գալստյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««Թրավել Թայմ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական 
ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 
 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «Թրավել Թայմ» ՍՊ ընկերությանը  սույն որոշման հավելվածում 

նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանա-
տեղ: 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 33  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`21, դեմ`4, ձեռնպահ`5 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
12. ԼՍԵՑԻՆ - «Պլազա Սիստեմս» ՓԲ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ 

կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 
 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 

պետ Էդգար Գալստյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««Թրավել Թայմ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական 
ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել է ավագանու 2 անդամ. 
1.Լիլիթ Պիպոյան – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2.Արման Բաբաջանյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 
 



  ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «Պլազա Սիստեմս» ՓԲԸ-ին սույն որոշման հավելվածում 
նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանա-
տեղ: 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`26, դեմ`4, ձեռնպահ`4 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
13. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 315-Ն 

որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 
 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 
23-ի N 315-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 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան 
քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2021 
թվականի ծրագրի վերաբերյալ» N 315-Ն որոշման հավելվածի  VI-րդ  գլուխը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ՝ նոր 11-30-րդ կետերով՝ համաձայն հավելվածի: 

 2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից: 
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 33  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`29, դեմ`1, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

14. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Շարուրի փողոցի 26Ա շենքի 
հ.24/1 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման  
վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 
          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 Շարուրի 
փողոցի 26Ա շենքի հ.24/1 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 

գրանցվել: 
 

           ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. «Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականություն 
համարվող Շարուրի փողոցի հ.26ա շենքի հ.24/1՝ 35,67քմ մակերեսով սեփականության 
իրավունքով և 18,27քմ ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով բնակարանը (անշարժ 
գույքի նկատմամբ  իրավունքների  գրանցման պետական գրանցման 16.12.2020թ. հ.16122020-01-



0195 վկայական) սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Վասիլ Գրիգորյանին, 
Գայանե Գրիգորյանին, Անգին Մանուկյանին և անչափահաս Հայկ Գրիգորյանին, ում անունից 
հանդես է գալիս մայրը՝ Գայանե Գրիգորյանը: 
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 34  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`31, դեմ`0, ձեռնպահ`3 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

15. ԼՍԵՑԻՆ - Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 

 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 3 անդամ. 
 1. Տիգրան Գալստյան -Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

2. Արման Բաբաջանյան -Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևանի ավագանու անդամ 

 
  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 ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին` Երևան համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող թվով 514 վերելակ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել Երևան 
քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին՝ համաձայն հավելվածի:  

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`31, դեմ`0, ձեռնպահ`3 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                         Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կազմեց՝  Լ. Ալոյան   


