
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

12 սեպտեմբերի  2017 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2/1 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  1-ԻՆ  ՆԻՍՏԻ 

 
Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  64  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 տեղակալները, աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման, 
զարգացման և ներդրումային ծրագրերի, իրավաբանական, կազմակերպական, տրանսպորտի, 
տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունների պետերը։ 

 
Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով՝ Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը 
հայտարարեց, որ «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամներ՝ Հայկ Պետրոսյանը և Մնացական 
Պարակշիեվը  դիմում են  ներկայացրել  խմբակցության կազմից դուրս գալու մասին։ 

Տ. Մարգարյանը տեղեկացրեց, որ Հայկ Պետրոսյանը և Մնացական Պարակշիեվը 
շարունակում են ավագանու անդամի լիազորությունները։  

 
Երևանի քաղաքապետ  Տ. Մարգարյանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու  2017  թվականի 

սեպտեմբերի 12-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 
 

1. Երևանի   ավագանու  2-րդ նստաշրջանի 1-ին նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Երևանի ավագանու 2-րդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը 

հաստատելու մասին: 
3. Բաբկեն Ներսիսյանի հուշատախտակի տեղադրման մասին: 
4. Երևան քաղաքի ավագանու անդամներին դրամական փոխհատուցում տրամադրելու 

մասին: 
5. «Երևան քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագիրը» հաստատելու մասին: 
6. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
7. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
8. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
9. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
10. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 



11. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
12. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
13. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
14. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
15. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
16. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
17. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
18. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
19. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
20. Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին: 
21. Երևան քաղաքի հողային հաշվեկշռին համաձայնություն տալու մասին: 
22. Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք ամրացնելու մասին: 
23. «Հորիզոն-95» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ծառայողական 

ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 
 
 
1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի   ավագանու  2-րդ նստաշրջանի 1-ին  նիստի օրակարգը հաստատելու 

մասին։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու 64 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ` 47, դեմ` 17, ձեռնպահ` 0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ -Երևանի ավագանու 2-րդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի 
կազմը հաստատելու մասին։ 

Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը հայտնեց, որ Երևանի ավագանու 2-րդ նստաշրջանի 
ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովը ձևավորելու նպատակով խմբակցությունները 
ներկայացրել են առաջարկություններ՝ հաշվիչ հանձնաժողովի կազմում  ավագանու  հետևյալ  
անդամների թեկնածություններն առաջադրելու համար. 

- «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցություն՝  Սուրեն Ներսիսյան, 
- «ԵԼՔ» խմբակցություն՝  Անի Խաչատրյան, 
 - «Երկիր Ծիրանի» խմբակցություն՝  Մարինա Խաչատրյան 
ՈՐՈՇՎԵՑ - Հաստատել Երևանի ավագանու 2-րդ  նստաշրջանի  ժամանակավոր հաշվիչ 

հանձնաժողովի կազմը՝ համաձայն հավելվածի։ 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –ավագանու 64 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ` 61, դեմ` 3, ձեռնպահ` 0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ԼՍԵՑԻՆ - Բաբկեն Ներսիսյանի հուշատախտակի տեղադրման մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։  
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել։ 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Ա. 
Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ «Բաբկեն Ներսիսյանի հուշատախտակի տեղադրման 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 2 
անդամ. 

1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
ՈՐՈՇՎԵՑ - Տալ համաձայնություն ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Բաբկեն Ներսիսյանի 

հուշատախտակը Աբովյան փողոց հ. 21  հասցեում փակցնելու համար։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 63, դեմ` 0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
4. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու անդամներին դրամական փոխհատուցում 

տրամադրելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության պետ Զավեն Առաքելյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Անահիտ Բախշյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ  Զ. Առաքելյանը։ 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ               

Ն. Նահապետյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու անդամներին դրամական 
փոխհատուցում տրամադրելու 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 ավագանու անդամներին իրենց պարտականությունների 
կատարման հետևանքով առաջացած ծախսերի դիմաց Երևան քաղաքի բյուջեով նախատեսված 
համապատասխան գումարներից տրամադրել ամսական դրամական փոխհատուցում՝ 
«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված  Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձի չափով։ 



2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված 
դրամական  փոխհատուցումը  ավագանու անդամներին է տրամադրվում. 

1) առանց ավագանու անդամների կողմից իրենց պարտականությունների կատարման 
հետևանքով առաջացած ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման, 

2) դրամական փոխհատուցում ստանալու ցանկության վերաբերյալ ավագանու անդամի 
դիմումի հիման վրա, որը ներկայացվում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
քարտուղարին, ավագանու անդամի`  իր լիազորությունների   ստանձնումից  հետո, 

3) անկանխիկ,    յուրաքանչյուր   ամսվա համար   մինչև  հաջորդող  ամսվա  10-ը: 
3.  Ընդունել ի գիտություն,  որ. 
1) 2017 թվականի հունիս, հուլիս, օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսների 

դրամական  փոխհատուցման գումարները վճարվում են սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո` 
մինչև 2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ը ներառյալ,  

2) ավագանու անդամին տվյալ  ամսում  դրամական  փոխհատուցում չի  վճարվում, 
եթե  նա  այդ ամսվա  ընթացքում  բացակայել է  Երևանի ավագանու և 
մշտական  հանձնաժողովի  բոլոր նիստերից, բացառությամբ` այն դեպքերի, երբ տվյալ ամսում 
Երևանի ավագանու և մշտական հանձնաժողովի նիստեր չեն եղել, 

 3) սույն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված բացակայությունները հիմնավորվում 
են` ավագանու մշտական հանձնաժողովների նախագահների` հանձնաժողովի նիստերին 
ավագանու անդամների մասնակցության մասին  տեղեկանքներով և Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի կողմից վարվող ավագանու նիստին մասնակցած ավագանու անդամների 
հաշվառման մասին տվյալներով, որոնք ներկայացվում են Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարին` յուրաքանչյուր ամսվա համար` մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը 
ներառյալ ։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 60, դեմ` 1, ձեռնպահ`3 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

5. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևան քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագիրը» հաստատելու 
մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային 
ծրագրերի վարչության պետ Տիգրան Սարգսյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 5 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1. Անահիտ Բախշյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
3. Արայիկ Հարությունյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
4. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
5. Զարուհի Բաթոյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը ու քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և 
ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ Տ. Սարգսյանը։ 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ                   
Ն. Նահապետյանը  տեղեկացրեց, որ ««Երևան քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների 



ծրագիրը» 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 5 
անդամ. 

1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2.  Նատալյա Լափաուրի  – Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
3. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
4. Անի Սամսոնյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
5. Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
Ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վ. Նիկոյանը։ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել «Երևան քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների 

ծրագիրը»՝ համաձայն հավելվածի։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 61, դեմ` 3, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է մեծամասնությամբ 
 

6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 
օտարելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1. Անահիտ Բախշյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու  «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա.Ամյանը։ 
«Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու 

մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ 
Տ. Մարգարյանը։  

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ               
Ն. Նահապետյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն 
անհատույց օտարելու 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 2 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 



ՈՐՈՇՎԵՑ – 1.Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 
համարվող Րաֆֆու փողոցի հ.115 շենքի հ.27՝ 33.2 քմ մակերեսով բնակարանը (անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 28.12.2012թ. հ.28122012-01-2063 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Շուշանիկ Սարկիսյանին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 64, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 
 

7. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 
օտարելու 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               
Ն. Նահապետյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն 
անհատույց օտարելու 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. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 

համարվող Րաֆֆու փողոցի հ.115 շենքի հ.21՝ 86.38 քմ մակերեսով բնակարանը (անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 18.09.2012թ. հ.18092012-01-1592 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Լևոն Դանիելյանին, Գևորգ 
Դանիելյանին, Օվսաննա Զաքևոսյանին  և Ջուլիետա Դանիելյանին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 64, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 

 
8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 

օտարելու 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               
Ն. Նահապետյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն 
անհատույց օտարելու 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. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 

համարվող Րաֆֆու փողոցի հ.115 շենքի հ.66՝ 38.22 քմ մակերեսով բնակարանը (անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 12.09.2012թ. հ.12092012-01-1214 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Արման, Հասմիկ, Նազելի և Ռոբերտ 
Բաղդասարյաններին։  

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

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 

 
9. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 

օտարելու 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               
Ն. Նահապետյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն 
անհատույց օտարելու 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. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 

համարվող Րաֆֆու փողոցի հ.115 շենքի հ.31՝ 30.1 քմ մակերեսով բնակարանը (անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 23.10.2012թ. հ.23102012-01-1722 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Մարգարիտա  Համբարձումյանին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 64, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 
10. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 

օտարելու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ -Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 



 
 
 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Անահիտ Բախշյան – Երևանի ավագանու  «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը։ 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ               

Ն. Նահապետյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն 
անհատույց օտարելու 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. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 

համարվող Արզումանյան փողոցի հ.8ա շենքի հ.13՝ 72.0 քմ մակերեսով բնակարանը (անշարժ 
գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 12.04.2017թ. հ.12042017-01-0219 
վկայական) սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) բնակիչներ Ռոզա Լևոնի 
Մնացականյանին, Լենա Ռաֆիկի Սարգսյանին, Գայանե Լևոնի Մնացականյանին և Արմինե 
Լևոնի Մնացականյանին։  

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

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 
 
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 գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1.Անահիտ Բախշյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Արայիկ Հարությունյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը։ 
 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 – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1.Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 



 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան  քաղաքի Շերամի և Օհանովի փողոցների հատման հարակից 
հատվածում  գտնվող Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 66.0 քմ մակերեսով 
հողամասի  նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի հողամասերի  կատեգորիայից  
փոխադրել  էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերի: 
     2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել իրավասու համապատասխան մարմիններին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 60,  դեմ` 4, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 
 
12. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին։ 

           ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 4 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 

1.Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
2. Անահիտ Բախշյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
3. Սոննա Աղեկյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
4. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ Տ.Մարգարյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը։ 

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 – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Լևոն Իգիթյան – Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցության 

անդամ 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան  քաղաքի Շահումյան 4-րդ փողոցի հ.17 տան հարակից տարածքում  
գտնվող Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 66.0քմ մակերեսով հողամասի  
նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի հողամասերի  կատեգորիայից  փոխադրել  
Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերի: 
            2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել իրավասու համապատասխան մարմիններին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 63  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 60,  դեմ` 3, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 



 
13. 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 Իսակովի պողոտայի հ.10/25 հասցեի հարակից հատվածում  
գտնվող Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 66.0քմ մակերեսով հողամասի  
նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի հողամասերի  կատեգորիայից  փոխադրել  
էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերի: 
            2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել իրավասու համապատասխան մարմիններին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 63  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 60,  դեմ` 3, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 

14. 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 գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Դավիթ Խաժակյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
«Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ավագանու որոշման 

նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը։ 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Արզումանյան փողոց հ.5 հասցեի հարևանությամբ գտնվող 
Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող և «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ 
բաժնետիրական ընկերությանը վարձակալության իրավունքով տրամադրված 130.64քմ  
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 իրավասու համապատասխան մարմիններին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 61,  դեմ` 3, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 
 

15. 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 – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1.Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան  քաղաքի Թերլեմեզյան փողոցի հ.2/1 հասցեին հարակից հատվածում  
գտնվող Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 24.0 քմ մակերեսով հողամասի  
նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի հողամասերի  կատեգորիայից  փոխադրել  
էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերի: 
            2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել իրավասու համապատասխան մարմիններին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 61,  դեմ` 3, ձեռնպահ`0 

  Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 
 

16. 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 – Ելույթի համար գրանցվել է  ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան  քաղաքի Նալբանդյան փողոցի հ.7/1 շենքի հարակից տարածքում  
գտնվող Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 6.6 քմ մակերեսով հողամասի  
նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի հողամասերի  կատեգորիայից  փոխադրել  
Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերի: 
     2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել իրավասու համապատասխան մարմիններին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 61,  դեմ` 3, ձեռնպահ`0 

  Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 

 
17. 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 – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղի հ.22 հասցեում գտնվող «Հայաստանի 

էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված                
52.0 քմ մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «բնակավայրերի» կատեգորիայի 
հողերից փոխադրել «էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 
օբյեկտների» նշանակության 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 կոմիտեին և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին՝ կցելով սույն որոշման 
սահմանված կարգով հաստատված պատճենները։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 64  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 61,  դեմ` 3, ձեռնպահ`0 

  Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 
 
 



 
18. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին։ 

           ԶԵԿՈՒՑԵՑ -Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 
1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Անահիտ Բախշյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը։ 

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 – Ելույթի համար գրանցվել է  ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան  քաղաքի Մալխասյանց փողոցի հ.12/2  հասցեում գտնվող, «Ա.Վ.Ա.Ս» 
ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող 0.31 հա մակերեսով հողամասի նպատակային 
նշանակությունն արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
հողամասերի  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 իրավասու համապատասխան մարմիններին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 62  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 61,  դեմ` 1, ձեռնպահ`0 

  Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 
19. 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 գրանցվել են ավագանու 4 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Անահիտ Բախշյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 

             
 



 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 
 
2. Արայիկ Հարությունյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
3. Կամո Հովհաննիսյան - Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
4. Կամո Արեյան - Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցության 

անդամ 
            ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. ՀՀ էնեգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտեին սեփականության իրավունքով պատկանող Ձորաղբյուրի 
ՕԿՋ-ի զբաղեցրած 6387.16 քմ մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը 
«բնակավայրերի» հողերի կատեգորիայից փոխադրել «Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և 
կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերի» նշանակության 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 կոմիտեին և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին՝ կցելով սույն որոշման 
սահմանված կարգով հաստատված պատճենները։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 61  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ` 58,  դեմ` 2, ձեռնպահ`1 

  Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 
20. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին։ 

           ԶԵԿՈՒՑԵՑ -Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 
1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը։ 

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 – Ելույթի համար գրանցվել է  ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Համաձայնություն տալ՝ Օֆելյա Պետրոսյանին սեփականության 
իրավունքով պատկանող Մարգարյան փողոցի հ.10/3 հասցեում, տարածագնահատման 7-րդ 
գոտում գտնվող 893.6 քմ  մակերեսով հողամասից 109.52 քմ մակերեսով հողամասը  (անշարժ 
գույքի նկատմամբ  իրավունքների պետական գրանցման 26.04.2017թ. հ.26042017-01-0163 



վկայական) Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Մարգարյան փողոցի հ.10/3 
հասցեին կից և տարածագնահատման 7-րդ գոտում գտնվող 109.52 քմ  մակերեսով համարժեք 
հողամասի հետ փոխանակելուն։  

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

  Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 

21. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի հողային հաշվեկշռին 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               
Ն. Նահապետյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի հողային հաշվեկշռին 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 – Ելույթի համար գրանցվել է  ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Սոննա Աղեկյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Համաձայնություն տալ 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված 
Երևան քաղաքի հողային հաշվեկշռին` համաձայն հավելվածի։  

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

  Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 

22. ԼՍԵՑԻՆ - Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք ամրացնելու 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               
Ն. Նահապետյանը  տեղեկացրեց, որ «Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք ամրացնելու 
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 համայնքի սեփականություն հանդիսացող Նոր Նորք վարչական 
շրջանի  6-րդ զանգվածում գտնվող շինության 1-ին հարկից 142.25 քմ մակերեսով տարածքն 
անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել «Երևանի Նոր Նորքի շախմատի 
մանկապատանեկան մարզադպրոց»  համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը։  

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

  Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 
 



 
23. ԼՍԵՑԻՆ - «Հորիզոն-95» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին։ 
           ԶԵԿՈՒՑԵՑ -Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 
պետ Հենրիկ Նավասարդյանը։ 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 
1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 

1. Զարուհի Բաթոյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ 

Տ. Մարգարյանը։ 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ               

Ե. Ազարյանը  տեղեկացրեց, որ ««Հորիզոն-95» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք 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 գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Արայիկ Հարությունյան – Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – Թույլատրել «ՀՈՐԻԶՈՆ-95» ՍՊԸ-ին սույն որոշման հավելվածում նշված տա-
րածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղ։  

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

  Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 
 
Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանի առաջարկությամբ որոշվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2017  թվականի  հոկտեմբերի 31-ին,  ժամը  11.00-ին։ 
 
 
 
 
 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                         Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
  
 

 

 

Կազմեց՝ 
Ն. Ղուկասյան   


