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ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏԻ 
 
 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու 60  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, 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի տեղակալները, աշխատակազմի անշարժ 
գույքի կառավարման, իրավաբանական, կազմակերպական, տեղեկատվության և 
հասարակայնության հետ կապերի վարչությունների պետերը։ 

 
Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու երկրորդ 

նստաշրջանի արտահերթ  նիստի օրակարգը և ընթացակարգը, որի համար հիմք է հանդիսանում 
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածը. 

1) «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին: 
2) «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին: 
3) «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին: 
4) «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին: 
5) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու 

մասին: 
6) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու 

մասին: 
7) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու 

մասին: 
 

 
 
 
 



 
  1. ԼՍԵՑԻՆ - Արտավազդ Աշոտի Փելեշյանին  «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում 
շնորհելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 

ավագանու 2 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1. Սոննա Աղեկյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Արայիկ Հարությունյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի խորհրդական Գ. Բաղդասարյանը։ 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Ա. Հարությունյանը  տեղեկացրեց, որ «Արտավազդ Աշոտի Փելեշյանին «Երևանի պատվավոր 
քաղաքացի» կոչում շնորհելու 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. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 

      2. Միքայել Դովլաթյան - Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 
խմբակցության անդամ 
             ՈՐՈՇՎԵՑ – Երևան քաղաքի 2799-րդ տարեդարձի առթիվ, կինոարվեստի զարգացման 
գործում ներդրած նշանակալի ավանդի, ակնառու վաստակի, երկարամյա և բեղմնավոր 
գործունեության համար կինոռեժիսոր, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Արտավազդ Աշոտի Փելեշյանին 
շնորհել «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 60  անդամ 
         ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ` 57, դեմ`3 , ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

 2. ԼՍԵՑԻՆ - Նարա Սուրենի  Շլեպչյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում 
շնորհելու 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 «Նարա Սուրենի Շլեպչյանին «Երևանի պատվավոր 
քաղաքացի» կոչում շնորհելու 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 3 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Ռոզա Սիրունյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
3. Աստղիկ Գևորգյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
 
 



             ՈՐՈՇՎԵՑ -Երևան քաղաքի 2799-րդ տարեդարձի առթիվ, հայկական հեռուստատեսության 
բնագավառում ներդրած նշանակալի ավանդի, բազմամյա վաստակի և բեղմնավոր գործունեության 
համար հաղորդավարուհի, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Նարա Սուրենի Շլեպչյանին շնորհել 
«Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 60  անդամ 
         ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ` 57, դեմ`3 , ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

 3. ԼՍԵՑԻՆ - Ռազմիկ Նիկողոսի Դավոյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում 
շնորհելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ  Բաղդասարյանը։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 

1 անդամ. 
Քննարկվող հարցի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
1. Մարինա Խաչատրյան – Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 

խորհրդական Գ. Բաղդասարյանը։ 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Ա. Հարությունյանը  տեղեկացրեց, որ «Ռազմիկ Նիկողոսի Դավոյանին «Երևանի պատվավոր 
քաղաքացի» կոչում շնորհելու 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 3 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Սոննա Աղեկյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Լևոն Իգիթյան -    Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» խմբակցության 

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

անդամ 
             ՈՐՈՇՎԵՑ -Երևան քաղաքի 2799-րդ տարեդարձի առթիվ, հայ գրականության բնագավառում 
ներդրած նշանակալի ավանդի, ակնառու վաստակի և բազմամյա գործունեության համար 
բանաստեղծ, հասարակական գործիչ Ռազմիկ Նիկողոսի Դավոյանին շնորհել «Երևանի պատվավոր 
քաղաքացի» կոչում։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 59  անդամ 
         ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ -  կողմ` 42, դեմ`15 , ձեռնպահ`2 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

 4. ԼՍԵՑԻՆ - Ռալֆ Սեզարի Յիրիկյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու 
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 «Ռալֆ Սեզարի Յիրիկյանին «Երևանի պատվավոր 
քաղաքացի» կոչում շնորհելու 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. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Զարուհի Բաթոյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
3. Դավիթ  Խաժակյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության ղեկավար 
4. Հովիկ Մուսայելյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
             ՈՐՈՇՎԵՑ-Երևան քաղաքի 2799-րդ տարեդարձի առթիվ, տնտեսության զարգացման 
գործում ներդրած նշանակալի ավանդի և Երևան քաղաքում ակտիվ գործունեություն ծավալելու 
համար ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Սեզարի Յիրիկյանին շնորհել «Երևանի 
պատվավոր քաղաքացի» կոչում։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 59  անդամ 
         ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ` 55, դեմ`4 , ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
 5. 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.Սոննա Աղեկյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի 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. Մարինա Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Աստղիկ Գևորգյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
             ՈՐՈՇՎԵՑ - 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 
համարվող Սիսակյան փողոցի հ.16 շենքի հ.30՝ 62.7 քմ մակերեսով  բնակարանը (անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.23112015-01-0175 վկայական) սեփականության 
իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Ռուբեն Մաթևոսյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 59  անդամ 
         ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ` 56, դեմ`3 , ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների 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.Արայիկ Հարությունյան - Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Սոննա Աղեկյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

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 -Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 3 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Արայիկ Հարությունյան -Երևանի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցության անդամ 
2. Սոննա Աղեկյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
3. Հովհաննես Թոքմաջյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 
             ՈՐՈՇՎԵՑ - 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 
համարվող Սիսակյան փողոցի հ.16 շենքի հ.92՝ 62.6 քմ մակերեսով  բնակարանը (անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.24112015-01-0042 վկայական) սեփականության 
իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել)  Ռուդոլֆ Ղևոնդյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 59  անդամ 
         ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ` 54, դեմ`5 , ձեռնպահ`0 

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 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 - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 6 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Սոննա Աղեկյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
2. Մարինա  Խաչատրյան - Երևանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ 
3. Հասմիկ Սարգսյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 

խմբակցության անդամ 



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

5. Մարտին Վարդազարյան-Երևանի ավագանու «Հանրապետական կուսակցություն» 
խմբակցության անդամ 

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

             ՈՐՈՇՎԵՑ - 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 
համարվող Սիսակյան փողոցի հ.16 շենքի հ.93՝ 60.4 քմ մակերեսով  բնակարանը (անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.24112015-01-0036 վկայական) սեփականության 
իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Սևակ Ավետիսյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 60  անդամ 
         ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ` 56, դեմ`4 , ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
 
 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                         Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կազմեց՝ 
Ն. Ղուկասյան   


