
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
19 մարտի 2019 թվական 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2/2 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 2-ՐԴ ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  48  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 քարտուղարի տեղակալը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման, իրավաբանական, ֆինանսական, զարգացման և ներդրումային ծրագրերի, 
կազմակերպական, տրանսպորտի, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի  
վարչությունների պետերը:  

Նիստին ներկա էին ՀՀ  ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ։ 
 

          Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը տեղեկացրեց. 
            ԻՄ ՔԱՅԼԸ կուսակցությունների դաշինքի Երևան քաղաքի ընտրական ցուցակով ընտրված 
Երևան քաղաքի ավագանու անդամներ՝ Սուրեն Գալստյանը և Կարեն Անտաշյանը դիմումներ  են 
ներկայացրել ավագանու անդամի պաշտոնից հրաժարվելու մասին: 
              Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի փետրվարի 26-ի և                         
2019 թվականի մարտի 12-ի արձանագրությունների համաձայն՝ ԻՄ ՔԱՅԼԸ  կուսակցությունների 
դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած 
ավագանու անդամների մանդատները տրվել են ԻՄ ՔԱՅԼԸ կուսակցությունների դաշինքի 
ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուներ՝ Դավիթ Զախարյանին և Կարինե 
Բաղդասարյանին: 
 

Նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը`ելույթներով հանդես եկան. 
1. Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
2.Թեհմինա Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
3.Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
Ելույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի քաղաքապետ                     

Հ.Մարությանը և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության 
պետ  Զ. Առաքելյանը: 
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Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2019 թվականի 

մարտի 19-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 
1. Երևանի ավագանու 2-րդ  նստաշրջանի 2-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին: 
3. Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու 

մասին: 
4. Երևան քաղաքում Եվրոպայի հրապարակ անվանակոչելու մասին: 
5. Գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին: 
6. Գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին: 
7. Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին: 
8. Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N226-Ա որոշումն անվավեր 

ճանաչելու մասին: 
9. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
10. Հողամասերի նպտակային նշանակությունները փոխելու մասին: 
11. «Ս.Ա.Մ. Հոթել» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ծառայողական 

ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 
12. Գույք նվիրաբերելու մասին: 

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

մասին։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու  48 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`48, դեմ`0 , ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է միաձայն 
 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության 
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. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
 2. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 
քաղաքապետ Հ. Մարությանը և Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի 
իրականացման հաշվետվության մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
1. Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Ընդունել ի գիտություն Երևանի քաղաքապետի կողմից ներկայացված 

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը՝ 
համաձայն հավելվածի։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  46  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`43, դեմ`3, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
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3. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը 

հաստատելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 4 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
 2. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3. Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
 4. Թեհմինա Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետի տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի 
կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

1. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության ղեկավար 
2. Լևոն Հովհաննիսյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության ղեկավար 

Դ. Խաժակյանը: 
«Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու 

մասին» ավագանու իրավական ակտի նախագծի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի կատարման 
հաշվետվությունը` համաձայն NN 1-5 հատվածների։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  37  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34, դեմ`3, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

4. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքում Եվրոպայի հրապարակ անվանակոչելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 
վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
 2. Լյուդմիլա Սարգսյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի կազմակերպական վարչության պետ Ա. Վարդանյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Սաթենիկ Մկրտչյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքում Եվրոպայի հրապարակ 
անվանակոչելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  
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ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

1. Գրիգորի Երիցյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
2. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

կազմակերպական վարչության պետ Ա. Վարդանյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Եվրոպայի խորհրդի հիմնադրման 70-ամյակի կապակցությամբ՝                                  

ի նշանավորումն եվրոպական մայրցամաքի երկրների և եվրամիության հետ համընդհանուր 
արժեքների վրա հիմնված համագործակցության՝ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի 
Հյուսիսային պողոտայի միջանկյալ հատվածում գտնվող հրապարակն անվանակոչել Եվրոպայի 
հրապարակ։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  44  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`42, դեմ`0, ձեռնպահ`2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

5. ԼՍԵՑԻՆ - Գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և 
գանձման  վարչության պետ Արմեն Հարությունյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Հռիփսիմե Առաքելյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
անդամ 
 2. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման  վարչության պետ Ա.  Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանը  տեղեկացրեց, որ «Գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

Արտահերթ ելույթներով հանդես եկան Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանրիկյանը և ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար Սուրեն 
Էյրամջյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. «Հայաստանի խուլերի միավորում» հասարակական կազմակերպությանը                         
/ՀՎՀՀ-00010672/ սեփականության իրավունքով պատկանող, Կենտրոն վարչական շրջանի 
Կողբացի 69 հասցեում գտնվող շինության նկատմամբ սահմանել գույքահարկի գծով 
արտոնություն` ազատելով 3745271 /երեք միլիոն յոթ հարյուր քառասունհինգ հազար երկու 
հարյուր յոթանասունմեկ/ դրամի չափով գույքահարկի վճարումից /ապառք` 2493884 դրամ, տույժ` 
1251387 դրամ/։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  42  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`27, դեմ`5, ձեռնպահ`10 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

6. ԼՍԵՑԻՆ - Գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և 
գանձման  վարչության պետ Արմեն Հարությունյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
 1. Մարկոս Հարությունյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
անդամ 
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 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման և վարչության պետ Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանը  տեղեկացրեց, որ «Գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
Դավիթ Խաժակյանը և հայտնեց, որ հիմք ընդունելով Երևանի ավագանու 18.06.2009թ. «Երևան 
քաղաքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» N1-Ն որոշման հավելվածի 35-րդ կետի             
4-րդ ենթակետի պահանջները՝ չի մասնակցում «Գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու 
մասին» ավագանու որոշման նախագծի քվեարկությանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. .«Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական  
կազմակերպությանը /ՀՎՀՀ-01505571/ սեփականության իրավունքով պատկանող, Կենտրոն 
վարչական շրջանի Ավ. Իսահակյան 18 և Քաջազնունու թիվ 1 հասցեներում գտնվող 
շինությունների նկատմամբ սահմանել գույքահարկի գծով արտոնություն` ազատելով 3037571 
/երեք միլիոն երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր յոթանասունմեկ/ դրամի չափով գույքահարկի 
վճարումից /ապառք`2839123 դրամ, տույժ` 198448 դրամ/։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  39  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`31, դեմ`3, ձեռնպահ`5 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

7. ԼՍԵՑԻՆ - Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և 
գանձման  վարչության պետ Արմեն Հարությունյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Մարկոս Հարությունյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
անդամ 
 2. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման և վարչության պետ Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանը  տեղեկացրեց, որ «Գույքահարկի գծով արտոնություններ 
սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1.Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սույն որոշման 2-րդ կետում նշված անձանց Երևան քաղաքում 

սեփականության իրավունքով պատկանող և գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող բնակելի 
նշանակության շինությունների մասով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում Երևան քաղաքում 
գտնվող և գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող այն բնակելի նշանակության շինությունների 
մասով, որտեղ հաշվառված են (այդ թվում` փաստացի) սույն որոշման 2-րդ կետում նշված անձինք, 
սահմանել գույքահարկի գծով արտոնություն՝  ազատելով մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 
ներառյալ գույքահարկի գծով առկա հարկային պարտավորությունների և հաշվարկված տույժի 
վճարումից: 

2. Սույն որոշմամբ սահմանված գույքահարկի գծով արտոնությունները կիրառվում են հետևյալ 
քաղաքացիների խմբերի նկատմամբ. 

1) Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններ, 
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2) Արցախյան և Աֆղանստանի պատերազմներում զոհվածների, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության մարտական գործողությունների 
ընթացքում վիրավորված և ստացած վնասվածքներից հաջորդող տարիների ընթացքում 
մահացածների ընտանիքների անդամներ, 

3) Արցախյան և Աֆղանստանի պատերազմների 1-ին և 2-րդ խմբի զինհաշմանդամներ, որոնք 
գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող բնակելի նշանակության շինությունները ձեռք են բերել 
կամ դրանցում հաշվառվել են մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը: 

3. Գույքահարկով հարկվող բնակելի նշանակության մեկից ավելի շինությունների 
առկայության դեպքում, սույն որոշումը տարածվում է այդ շինություններից մեկի նկատմամբ` ըստ 
գույքահարկի արտոնություն ստացած անձի ցանկության: 
        4. Այն անձինք, ովքեր կհրաժարվեն սույն որոշմամբ սահմանված գույքահարկի գծով 
արտոնություններից, այդ մասին Երևանի քաղաքապետին գրավոր հայտնելու դեպքում 
արտոնությունները ճանաչվում են չսահմանված։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  41  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`39, դեմ`0, ձեռնպահ`2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N226-Ա որոշումն 
անվավեր ճանաչելու 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. Արմեն Ղալեչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ Զ. Առաքելյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի 
հոկտեմբերի 8-ի N226-Ա որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Նուարդ Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Արմեն Ղալեչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Անվավեր ճանաչել Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի հոկտեմբերի 

8-ի «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին»  N 
226-Ա որոշումը։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  38  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`36, դեմ`1, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

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 հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
 1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
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 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա.Ամյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ 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. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին` Երևան համայնքի սեփականություն 

համարվող Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի հ.7 շենքի հ.15՝ 76.33 քմ ընդհանուր մակերեսով 
բնակարանը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման h.13032018-01-0275 
վկայական) սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Արմիկ Լևոնի 
Սիմոնյանին։ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
 

10. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասերի նպտակային նշանակությունները 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 
Արսեն Կարապետյանը  տեղեկացրեց, որ «Հողամասերի նպտակային նշանակությունները 
փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Նուբարաշենի խճուղու հ.հ 30/1, 30/2, 30/3 հասցեներում 
գտնվող Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող համապատասխանաբար 0.471հա, 
20.738հա և 3.211հա մակերեսներով հողամասերի նպատակային նշանակությունները 
«անտառային» հողերի կատեգորիայից փոխադրել «էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 
ենթակառուցվածքների օբյեկտների» հողերի կատեգորիա` կոմունալ ենթակառուցվածքների 
հողերի գործառնական նշանակությամբ: 
            2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասերի նպատակային 
նշանակությունների կատարված փոփոխությունների մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի 
կոմիտեին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին՝ կցելով սույն որոշման 
սահմանված կարգով հաստատված պատճենները։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  39  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`36, դեմ`0, ձեռնպահ`3 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

11. ԼՍԵՑԻՆ - «Ս.Ա.Մ. Հոթել» 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. 
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 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
 1. Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Հ. Նավասարդյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ ««Ս.Ա.Մ. Հոթել» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու 
իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեց. 
1. Դավիթ Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «Ս.Ա.Մ. Հոթել» ՍՊԸ-ին սույն որոշման հավելվածում նշված տա-

րածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղ։ 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  40  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34, դեմ`1, ձեռնպահ`5 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

12. ԼՍԵՑԻՆ - Գույք նվիրաբերելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 
պետ Հենրիկ Նավասարդյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
 1. Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
 2. Արման Անտոնյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Հ. Նավասարդյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ «Գույք նվիրաբերելու 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 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին՝ Երևան համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող ավտոբուսներում կանգառների անվանման ավտոմատ հայտարարման թվով 18 
սարքերը՝ 2299620 (երկու միլիոն երկու հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր քսան) ՀՀ դրամ 
հաշվեկշռային արժեքով, նվիրաբերել «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերությանը՝ 
HIGER-KLQ6770G մակնիշի ավտոբուսներում շահագործելու նպատակով։ 

2. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝ «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական 
ընկերության հետ կնքել նվիրաբերության պայմանագիր։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  40  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`40, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
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Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանի առաջարկությամբ որոշվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2019  թվականի  ապրիլի 23-ին,  ժամը  11.00-ին։ 

 

 
 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                       Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կազմեց՝  
 Ն. Ղուկասյան   
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