
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
26 նոյեմբերի 2019 թվական 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3/3 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  3-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 3-ՐԴ ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  54  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 կառուցվածքային ստորաբաժանումների և վարչական շրջանների ղեկավարները: 

Նիստին ներկա էին ՀՀ  ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ։ 
 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը տեղեկացրեց, որ ԻՄ ՔԱՅԼԸ կուսակցությունների 

դաշինքի Երևան քաղաքի ընտրական ցուցակով ընտրված Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 
Հայկ Հովհաննիսյանը դիմում է ներկայացրել ավագանու անդամի պաշտոնից  հրաժարվելու  
մասին և ՀՀ ԿԸՀ 2019 թվականի հոկտեմբերի 26-ի արձանագրության համաձայն՝ ԻՄ ՔԱՅԼԸ  
կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամի մանդատը տրվել է ԻՄ ՔԱՅԼԸ կուսակցությունների 
դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու՝ Հենրիկ Հարթենյանին:                        

 
Նախքան օրակարգի նախագծին անդրադառնալը, Երևանի քաղաքապետը հայտարարեց, 

որ համաձայն Երևանի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 
կանոնակարգը ընդունելու մասին» N1-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 24.2-րդ կետի՝ 
Երևանի ավագանու օրակարգի նախագծի 20-րդ հարցը՝«Երևան համայնքի վարչական տարածքում 
գտնվող սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների տեղակայմանը  (հեռավորությանը) 
ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» իրավական ակտի նախագիծը հանվում է 
օրակարգի նախագծից: 

Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը 
տեղեկացրեց, որ իր կողմից ներկայացված Երևանի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի 
«Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» N1-Ն որոշմամբ սահմանված 
հավելվածի 24.2.-րդ կետի՝ Երևանի ավագանու օրակարգի նախագծի 19-րդ հարցը՝ «Երևան 
քաղաքի ավագանու 2012 թվականի մարտի 16-ի N405-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» իրավական ակտի նախագիծը հանվում է օրակարգի նախագծից: 

Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ.Մանրիկյանը 
առաջարկեց Երևանի ավագանու ս.թ. նոյեմբերի 26-ի նիստի օրակարգի նախագծից հանել ««ՄԱՔՍ 
ՄԵԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներդրումներ կատարելու 
առաջարկին հավանություն տալու և Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի փետրվարի 11-ի  
N112-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» և «Քանաքեռ-Զեյթուն ծննդատուն» փակ 
բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավա–
տարմագրային կառավարման հանձնելու մասին» ավագանու իրավական ակտերի նախագծերը: 

Առաջարկը չընդունվեց: 



 
 
 
 
Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2019 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 
                
1. Երևանի ավագանու 3-րդ  նստաշրջանի 3-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Հրաչյա Հովհաննիսյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին: 
3. Երևան քաղաքի ավագանու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի փետրվարի 12-ի N60-Ա 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին: 

4. Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին: 
5. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N47-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
6. «ՄԱՔՍ ՄԵԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 

ներդրումներ կատարելու առաջարկին հավանություն տալու և Երևան քաղաքի ավագանու 
2014 թվականի փետրվարի 11-ի  N112-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: 

7. «Քանաքեռ-Զեյթուն ծննդատուն» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերով 
հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին: 

8. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Գ.Նժդեհի փողոցի հ.9ա շենքի հ.33 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

9. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
10. Ֆուչիկի փողոցի 2-րդ նրբանցքի 3 շենքի հ.38 բնակարանի Երևան համայնքի 

սեփականություն հանդիսացող 1/2 բաժնեմասն անհատույց օտարելու մասին: 
11. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մ.Բաղրամյան պողոտայի 3-րդ նրբանցքի 

8/2 հասցեի բնակելի տունն անհատույց օտարելու մասին: 
12. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
13. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 
14. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N41-Ն որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին: 
15. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
16. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
17. Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին: 
18. Երևան քաղաքի ավագանու 2012 թվականի մարտի 16-ի N405-Ն որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին: 
19. Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի ապրիլի 30-ի N148-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին: 
 
 
 

1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի   ավագանու  3-րդ  նստաշրջանի 3-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու 
մասին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու  48  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`47,  դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ - Հրաչյա Հովհաննիսյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի 
տեղադրման մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 
վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Սաթենիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ «Հրաչյա Հովհաննիսյանի հիշատակը հավերժացնող 
հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ              
Ս. Մկրտչյանին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 

1. Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 

կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ  Ս. Մկրտչյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ: 
1.Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
Ելույթի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 

խորհրդական Կ. Համբարձումյանը: 
Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 

Դ. Խաժակյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն բանաստեղծ, պետական, հասարակական գործիչ 

Հրաչյա Հովհաննիսյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Տերյան փողոց հ.59                     
/3-րդ մուտք/  հասցեում  փակցնելու համար։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  54  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`53, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է   
 

 
3. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի փետրվարի 12-ի 
N60-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար Հասմիկ 
Խաչունցը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 1. Հռիփսիմե Առաքելյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
քարտուղար 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի ավագանու ԻՄ 
ՔԱՅԼԸ  խմբակցության քարտուղար Հասմիկ Խաչունցը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու իրավական հարցերի 
մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2019 
թվականի փետրվարի 12-ի N60-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ: 
1.Թեհմինա Վարդանյան – Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանը: 



Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 
քարտուղար  Հ. Խաչունցը: 

«Երևան քաղաքի ավագանու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի փետրվարի 12-ի N60-Ա որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ 
ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի 
նախագահի տեղակալ ընտրել Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Արմեն 
Գալջյանին: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի փետրվարի 12-ի 
«Երևան քաղաքի ավագանու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N9-Ա որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 60-Ա որոշման 1-ին կետը։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  51  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`48, դեմ`3, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
4. ԼՍԵՑԻՆ - Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը: 

           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության վերաբերյալ անկախ աուդիտ անցկացնելու նպատակով ներգրավել 
աուդիտորական ծառայություն։ 

       2. Հաստատել սույն որոշման 1-ին կետում նշված նպատակով ձեռք բերվող աուդիտորական 
ծառայության տեխնիկական բնութագիրը՝ համաձայն հավելվածի։ 
Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝  համաձայն  «Գնումների մասին» օրենքի  15-րդ հոդվածի               
6-րդ մասի՝ մինչև ֆինանսական միջոցներ նախատեսելը, «Գնումների մասին» օրենքի 20-րդ 
հոդվածով սահմանված բաց մրցույթի կիրառմամբ գնում կատարելու ձևով, կազմակերպել 
աուդիտորական ծառայությունների ձեռք բերման գործընթացը՝ սույն որոշման 2-րդ կետով 
հաստատված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  45  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`42, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է   
 
5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N47-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ կատարելու 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. Մարկոս Հարությունյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետի տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 



 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 
25-ի N47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան 
քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի մասին» N 47-Ն որոշմամբ հաստատված. 

1) եկամուտների գումարը ավելացնել 3,307,827.0 հազար դրամով, 
2) ծախսերի գումարը ավելացնել 3,149,555.0 հազար դրամով, 
3) դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարը նվազեցնել 158,272.0 հազար դրամով։ 
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 2019 

թվականի բյուջեի մասին» N47-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածներում 
կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN1-7 
հավելվածների։ 
            3. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 2019 
թվականի բյուջեի մասին» N47-Ն որոշման 2-րդ կետի «6,550,945.9 հազար դրամ» բառերը 
փոխարինել «10,783,945.9 հազար դրամ» բառերով։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  50  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`50, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

 
6. ԼՍԵՑԻՆ - «ՄԱՔՍ ՄԵԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 

ներդրումներ կատարելու առաջարկին հավանություն տալու և Երևան քաղաքի ավագանու 2014 
թվականի փետրվարի 11-ի  N112-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային 
ծրագրերի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սերգեյ Ասլանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 1. Միքայել Մանրիկյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
ղեկավար 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության պետի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար Ս. Ասլանյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ ««ՄԱՔՍ ՄԵԴ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներդրումներ կատարելու առաջարկին 
հավանություն տալու և Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի փետրվարի 11-ի  N112-Ա 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 
տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 3 
անդամ. 

1. Թեհմինա Վարդանյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
2. Աշոտ Սարգսյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Միքայել Մանրիկյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

ղեկավար 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և 

ներդրումային ծրագրերի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար  Ս. Ասլանյանը: 
 



 Հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի «Երևան քաղաքի 
ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» N1-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 114-րդ 
կետի 18-րդ ենթակետը և Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար Հասմիկ 
Խաչունցի առաջարկությունը՝ հայտարարվեց 15 րոպե ընդմիջում: 
 ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
 Նիստը վերսկսվեց ժամը 12.50-ին: 
 Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը հայտարարեց. 
 Օրակարգի նախագծի 6-րդ հարցը՝ ««ՄԱՔՍ ՄԵԴ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներդրումներ կատարելու առաջարկին 
հավանություն տալու և Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի փետրվարի 11-ի N112-Ա 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»  
 Օրակարգի նախագծի 7-րդ հարցը՝ ««Քանաքեռ-Զեյթուն ծննդատուն» փակ բաժնետիրական 
ընկերության բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման 
հանձնելու մասին» իրավական ակտերի նախագծերը հանվում են օրակարգի նախագծից: 
 
 

8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Գ.Նժդեհի փողոցի հ.9ա շենքի 
հ.33 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Գ.Նժդեհի 
փողոցի հ.9ա շենքի հ.33 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 Գ.Նժդեհի փողոցի հ.9ա շենքի հ.33`21.6քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը 
(անշարժ գույքի նկատմամբ  իրավունքների  գրանցման պետական հ.23052019-01-0127 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Սուսաննա Կարապետյանին, 
Մարիաննա և Սիրանուշ Բարխուդարյաններին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  51  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`51, 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 պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան 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 
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 սեփականությունը 
համարվող Շարուրի փողոցի հ.15 շենքի հ.24`132.6քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը 



(անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման պետական N30102018-01-0194 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Հակոբ Աղաբաբյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  50  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`49, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է   
 
10. ԼՍԵՑԻՆ - Ֆուչիկի փողոցի 2-րդ նրբանցքի 3 շենքի հ.38 բնակարանի Երևան համայնքի 

սեփականություն հանդիսացող 1/2 բաժնեմասն անհատույց օտարելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 
քաղաքապետ Հ.Մարությանը և  քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վ. Խաչատրյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Ֆուչիկի փողոցի 2-րդ նրբանցքի 3 շենքի հ.38 բնակարանի 
Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող 1/2 բաժնեմասն 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 ք.Երևան, Աջափնյակ, Ֆուչիկի փողոց 
2-րդ նրբանցք 3 շենք հ.38 հասցեի 36.8 քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանի Երևան համայնքի 
սեփականությունը հանդիսացող 1/2 բաժնեմասը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 
պետական գրանցման N17092019-01-0055 վկայական) սեփականության իրավունքով անհատույց 
օտարել (նվիրել) Աստղիկ Բարեյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  51  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`50, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 

 
11. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մ.Բաղրամյան պողոտայի             

3-րդ նրբանցքի 8/2 հասցեի բնակելի տունն անհատույց օտարելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար Վ. Խաչատրյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
Մ.Բաղրամյան պողոտայի 3-րդ նրբանցքի 8/2 հասցեի բնակելի տունն անհատույց օտարելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ         
Լ. Հովհաննիսյանին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 

1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 



Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 
կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Լ. Հովհաննիսյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին՝ Երևան համայնքի սեփականություն 
համարվող  Մ.Բաղրամյան պողոտայի 3-րդ նրբանցքի 8/2 հասցեի`26,1քմ  մակերեսով բնակելի 
տունը /անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.30012017-01-0326 
վկայական/ սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Գեղանուշ  Սահակյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  45 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`45, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

12. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 
օտարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Գրիգորի Երիցյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Լիլիթ Պիպոյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 
քաղաքապետ Հ.Մարությանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վ. Խաչատրյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
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 սեփականությունը 
համարվող, Օhանովի փողոցի հ.66 շենք հ.56` 31.1քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանն (անշարժ 
գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման N12072019-01-0250 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Պետրոս Ներսիսյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  47  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`45, դեմ`0, ձեռնպահ`2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

13. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 
օտարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար Վ. Խաչատրյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
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 սեփականությունը 
համարվող Սեբաստիա փողոցի 18  շենքի հ. 1՝ 75.2քմ ընդհանուր  մակերեսով բնակարանը 
(անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման հ. 22042013-01-0093  վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Կարեն Սամվելի Բադասյանին, 
Հարություն Կարենի Բադասյանին,  Սամվել Կարենի Բադասյանին  և  Ռուզաննա Կարենի 
Բադասյանին։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  46  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`45, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

14. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N41-Ն որոշման 
մեջ լրացում կատարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան 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 2018 թվականի դեկտեմբերի 
25-ի N41-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 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան 
քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքն օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2019 
թվականի ծրագրի վերաբերյալ» N41-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի  VI-րդ  գլուխը լրացնել 
հետևյալ բովանդակությամբ նոր 94-109-րդ կետերով՝ համաձայն հավելվածի։ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

15. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Արսեն Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Արսեն Կարապետյանին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 

1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց գլխադասային 

հանձնաժողովի նախագահ Ա. Կարապետյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 

գրանցվել: 
             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Գ.Բաշինջաղյան փողոցի հ.175/8 հասցեում գտնվող 670.7քմ 
մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական  նշանակության» հողերի 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 կադաստրի կոմիտեին և քաղաքաշինության կոմիտեին՝ կցելով 
սույն որոշման սահմանված կարգով հաստատված պատճենները։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  44  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`40, դեմ`2, ձեռնպահ`2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

16. ԼՍԵՑԻՆ -Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու  համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետի 
ժամանակավոր պաշտոնակատար Վ. Խաչատրյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Արսեն Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Մեծարենցի փողոցի հ.27/13 հասցեում գտնվող 1623.35քմ 
մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «բնակավայրերի» հողերի կատեգորիայից 
փոխադրել «արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական  նշանակության» 
հողերի կատեգորիա։ 
          2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել կադաստրի կոմիտեին և քաղաքաշինության կոմիտեին՝ կցելով 
սույն որոշման սահմանված կարգով հաստատված պատճենները։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  43  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34, դեմ`1, ձեռնպահ`7 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

17. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Արսեն Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասերի նպատակային նշանակությունները 
փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Հ. Հովսեփյան փողոցի հ.31 և հ.31/2 հասցեներում գտնվող 
14563.0քմ և 765.71քմ մակերեսներով հողամասերի նպատակային նշանակությունները 
«արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության  օբյեկտների» 
հողերի կատեգորիայից փոխադրել «բնակավայրերի»  հողերի կատեգորիա։  
            2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասերի նպատակային 
նշանակությունների կատարված փոփոխությունների մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 



սահմանված կարգով տեղեկացնել կադաստրի կոմիտեին և քաղաքաշինության կոմիտեին՝ կցելով 
սույն որոշման սահմանված կարգով հաստատված պատճենները։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 45  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`39, դեմ`1, ձեռնպահ`5 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

18. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2012 թվականի մարտի 16-ի N405-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի 
պահպանության ծառայության պետ Արամ Գյուլզադյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Արսեն Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2012 թվականի մարտի 16-ի 
N405-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 2012 թվականի մարտի 16-ի «Քաղաքաշինական-
նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված նորմերի Երևանում իրականացման 
լրացուցիչ պայմանների կարգը սահմանելու մասին» հ.405-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետը 
«Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության 
վարչությունը» բառերից հետո լրացնել «, աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության 
ծառայությունը» բառերով։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  46  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`45, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է   
 

19. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի ապրիլի 30-ի N148-Ա որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինական 
գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի պետի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար Անդրանիկ Սեդոյանը: 
         ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Լիլիթ Պիպոյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Գրիգորի Երիցյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի 
պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Սեդոյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Սաթենիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի ապրիլի 30-ի 
N148-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

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

1.Իզաբելլա Աբգարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Գրիգորի Երիցյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի ապրիլի 30-ի «Կարեն 
Դեմիրճյանի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի տեղադրմանը համաձայնություն տալու 
մասին» հ.148-Ա որոշման մեջ «Մաշտոցի հ.15 և հ.17 շենքերի միջանկյալ հատվածում գտնվող այգու՝ 
Մ.Մաշտոցի պողոտային հարակից հատվածում» բառերը փոխարինել Կարեն Դեմիրճյանի անվան 



մարզահամերգային համալիրի տարածքում՝ համալիր տանող աստիճանների և Լենինգրադյան 
փողոցի միջանկյալ ազատ տարածքում»  բառերով։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  47  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`37, դեմ`4, ձեռնպահ`6 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
Որոշվեց Երևանի ավագանու  հերթական  նիստը  գումարել  2019  թվականի  դեկտեմբերի  

25-ին,  ժամը  11.00-ին։ 
Երևանի ավագանու անդամների բանավոր հարցերին տրվեցին պատասխաններ 

(սղագրությունը  կցվում է)։  
 
 
 
 
 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                         Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կազմեց՝  
Ն. Ղուկասյան   


