
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
28 ապրիլի 2020 թվական 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4/3 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  4-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 3-ՐԴ ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու 47 անդամ: 
Նիստը վարում էր  Երևանի քաղաքապետ  Հ. Մարությանը: 
Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 

խորհրդականները, քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, քաղաքապետի մամուլի 
քարտուղարը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և 
վարչական շրջանների ղեկավարները: 

 
Նախքան օրակարգին անդրադառնալը, Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը 

տեղեկացրեց, որ 2020 թվականի ապրիլի 28-ի նիստի օրակարգի նախագծից հանում է օրակարգի 
13-րդ՝ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու 
մասին», 14-րդ և 15-րդ՝ «Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին» 
ավագանու որոշման նախագծերը: 

 
Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2020 թվականի 

ապրիլի 28-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 
 

1. Երևանի ավագանու 4-րդ  նստաշրջանի 3-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Երևան քաղաքում Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան պուրակ անվանակոչելու մասին: 
3. Մահաթմա Գանդիի արձանի տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին: 
4. Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N186-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
5. «Փարկինգ Սիթի Սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի տե-

ղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: 
6. «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման 

արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: 
7. «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի 

տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: 
8. «Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման 

մասին: 
9. Երևանի ենթակայության մի շարք փակ բաժնետիրական ընկերություններ լուծարելու 

մասին: 
10. «Կարինե Ավոյան Ռոբերտի» անհատ ձեռնարկատիրոջը ծառայողական ավտո–

կայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 
11. «ԷՄՋԻ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆԹՍ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ծառայողական 

ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 
12. Երևան համայնքի սեփականության 2019 թվականի գույքագրման փաստաթղթերը 

հաստատելու մասին: 
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13. Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին: 
14. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
15. Հողամաս նվիրելու մասին: 
16. «Հայաստանի նկարիչների միավորում» հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի 

գծով արտոնություն սահմանելու մասին: 
17. «Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական 

կազմակերպությանը գույքահարկի արտոնություն սահմանելու մասին: 
18. «Հայաստանի խուլերի միավորում» հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի 

արտոնություն սահմանելու մասին: 
19. «Հայաստանի ժուռնալիստների միություն» հասարակական կազմակերպությանը 

գույքահարկի արտոնություն սահմանելու մասին: 
20. Հայաստանում Գերմանական Կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային 

կազմակերպության մասնաճյուղին գույքահարկի արտոնություն սահմանելու մասին: 
21. Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին հողի հարկի արտոնություն սահմանելու մասին: 
22. Գույքահարկի արտոնություն սահմանելու մասին: 
23. Վլադիլեն Ալեքսանդրի Բալյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու 

մասին: 
24.  Վարձավճարների և կառուցապատման վճարների չվճարման հետևանքով առաջացած 

տույժերի վճարման պարտականությունից ազատելու մասին: 
 

1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի   ավագանու  4-րդ  նստաշրջանի 3-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու 
մասին։  

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

Որոշումն ընդունվեց միաձայն 
 

 
2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքում Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան պուրակ անվանակոչելու 

մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Արման Անտոնյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Սաթենիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքում Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան պուրակ 
անվանակոչելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և 
Ագաթանգեղոսի փողոցների խաչմերուկի անկյունային հատվածի՝ Երևանի կրկեսին հարակից 
պուրակն անվանակոչել ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, կրկեսի հայ դերասան, մնջկատակ, 
ծաղրածու, գրող և թատերական ռեժիսոր Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվամբ՝ «Լեոնիդ Ենգիբարյանի 
անվան պուրակ»:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  46  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`44, դեմ`0, ձեռնպահ`2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
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3. ԼՍԵՑԻՆ - Մահաթմա Գանդիի արձանի տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ-Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինական 

գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի պետի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար Անդրանիկ Սեդոյանը:            
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Սաթենիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ «Մահաթմա Գանդիի արձանի տեղադրմանը 
համաձայնություն տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն Մահաթմա Գանդիի արձանը Երևան քաղաքի 
Հալաբյան և Մարգարյան փողոցների միջանկյալ զբոսայգու տարածքում տեղադրելու  համար:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  45  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`43, դեմ`0, ձեռնպահ`2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
4. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N186-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը:            

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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N186-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 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան 
քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի մասին» N186-Ն որոշման NN 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում կատարել 
փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN1-4 հավելվածների:  

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
5. ԼՍԵՑԻՆ - «Փարկինգ Սիթի Սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի 

տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը:            

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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ ««Փարկինգ Սիթի Սերվիս» փակ բաժնետիրական 
ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը 
հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
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ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել «Փարկինգ Սիթի Սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերության 
կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ պայմանավորված՝ 777.272.000 (յոթ հարյուր 
յոթանասունյոթ միլիոն երկու հարյուր յոթանասուներկու հազար) դրամով ավելացնելու 
նպատակով լրացուցիչ 777.272 (յոթ հարյուր յոթանասունյոթ հազար երկու հարյուր 
յոթանասուներկու) հատ հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի (յուրաքանչյուրը՝ 1000 դրամ 
անվանական արժեքով) տեղաբաշխման արդյունքները:  

2. «Փարկինգ Սիթի Սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական 
կապիտալը սահմանել 1.150.372.000 (մեկ միլիարդ հարյուր հիսուն միլիոն երեք հարյուր 
յոթանասուներկու հազար) դրամ, որը կազմում է 1.150.372 հատ 1000 դրամ անվանական արժեքով 
հասարակ (սովորական) բաժնետոմսեր: 

3. Հաստատել «Փարկինգ Սիթի Սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերության  
կանոնադրության փոփոխությունը՝ համաձայն N1 հավելվածի:  

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

6. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի 
տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը:            
            ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 
1 անդամ. 
 1. Թեհմինա Վարդանյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ               
Հ. Մարությանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ ««Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական 
ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը 
հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության 
կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ պայմանավորված՝ 275.000.000 դրամով ավելացնելու 
նպատակով լրացուցիչ 27.500 (քսանյոթ հազար հինգ հարյուր) հատ հասարակ (սովորական) 
բաժնետոմսերի (յուրաքանչյուրը՝ 10.000 դրամ անվանական արժեքով) տեղաբաշխման 
արդյունքները:  

2.«Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը 
սահմանել 1.488.340.000 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր ութսունութ միլիոն երեք հարյուր քառասուն 
հազար) դրամ, որը կազմում է 148.834 (հարյուր քառասունութ հազար ութ հարյուր երեսունչորս) 
հատ 10.000 դրամ անվանական արժեքով հասարակ (սովորական) բաժնետոմսեր: 

3.Հաստատել «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության  կանոնադրության 
փոփոխությունը՝ համաձայն հավելվածի:  

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
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7. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» փակ բաժնետիրական ընկերության 

բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու 
մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը:            
            ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ ««Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» փակ 
բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության 
փոփոխությունը հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» փակ բաժնետիրական 
ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ պայմանավորված՝ 22.170.000 (քսաներկու 
միլիոն հարյուր յոթանասուն հազար) դրամով ավելացնելու նպատակով լրացուցիչ 2217 (երկու 
հազար երկու հարյուր տասնյոթ) հատ հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի (յուրաքանչյուրը՝ 
10000 դրամ անվանական արժեքով) տեղաբաշխման արդյունքները:  

2. «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» փակ բաժնետիրական ընկերության 
կանոնադրական կապիտալը սահմանել 45.710.000 (քառասունհինգ միլիոն յոթ հարյուր տաս 
հազար) դրամ, որը կազմում է 4571 հատ 10000 դրամ անվանական արժեքով հասարակ 
(սովորական) բաժնետոմսեր: 

3. Հաստատել «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» փակ բաժնետիրական ընկերության  
կանոնադրության փոփոխությունը՝ համաձայն հավելվածի:  

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

8. ԼՍԵՑԻՆ - «Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերության 
լուծարման մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության 
վարչության պետ Կամսար Բաբինյանը:            
            ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 5 անդամ. 
 1.Միքայել Մանրիկյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
ղեկավար 
 2.Թեհմինա Վարդանյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
 3. Հռիփսիմե Առաքելյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
քարտուղար 
 4.Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
 5. Անի Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետ Կ. Բաբինյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ ««Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր» փակ 
բաժնետիրական ընկերության լուծարման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 
տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 
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 1. Միքայել Մանրիկյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
ղեկավար 

2.Սերգեյ Սարգսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
««Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման 

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

    ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
լուծարել  «Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը 
(գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց 7-րդ նրբանցք, գրանցման 
համար՝ 28214001714):  
          2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում 
ստեղծել լուծարման հանձնաժողով։ 
          3. Լուծարման հանձնաժողովին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և ժամկետներում ավարտել «Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր» փակ 
բաժնետիրական ընկերության լուծարման գործընթացը և 20-օրյա ժամկետում լուծարումից հետո 
մնացած գույքը հանձնել «Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային 
կառավարչական հիմնարկի տնօրինությանը:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  44  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34, դեմ`6, ձեռնպահ`4 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

9. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի ենթակայության մի շարք փակ բաժնետիրական ընկերություններ 
լուծարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Նավասարդյանը:            
            ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 3 անդամ. 
 1. Արսեն Կարապետյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2.Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3.Սուրեն Էյրամջյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի ենթակայության մի շարք փակ 
բաժնետիրական ընկերություններ լուծարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
լուծարել Երևանի ենթակայության հետևյալ փակ բաժնետիրական ընկերությունները՝ 

1) «Աջափնյակ Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական ընկերություն (գտնվելու վայրը՝ 
0078, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Ա.Սարգսյան հ.5, պետական գրանցման համարը՝ 
271.120.747807), 

2) «Ավան-Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական ընկերություն (գտնվելու վայրը՝ 0060, 
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Խուդյակով հ.222, պետական գրանցման համարը՝ 
282.120.02673), 

3) Արաբկիր համայնքի «Արաբկիր-Կամար» փակ բաժնետիրական ընկերություն (գտնվելու 
վայրը՝ 0051, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Արաբկիր 27, պետական գրանցման 
համարը՝ 264.120.03677), 

4) «Դավթաշենի Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական ընկերություն (գտնվելու վայրը՝ 
0054, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ. հ.2, պետական գրանցման 
համարը՝ 271.120.02004), 
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5) Էրեբունի թաղային համայնքի «Վարդավառ զբոսայգի» փակ բաժնետիրական 
ընկերություն (գտնվելու վայրը՝ 0008, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Ս.Դավթի   հ.87, 
պետական գրանցման համարը՝ 278.120.02709), 

6) «Կենտրոն-Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական ընկերություն (գտնվելու վայրը՝ 
0001, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Տերյան հ.44, պետական գրանցման համարը՝ 
273.120.03405), 

7) «Նոր Նորք Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական ընկերություն (գտնվելու վայրը՝ 
0089, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Թևոսյան հ.104, պետական գրանցման համարը՝ 
282.120.02763), 

8) «Նուբարաշեն» փակ բաժնետիրական ընկերություն (գտնվելու վայրը՝ 0071, Հայաստանի 
Հանրապետություն, ք.Երևան, Նուբարաշեն 9-րդ փող. հ.4, պետական գրանցման համարը՝ 
278.120.02232), 

9) Երևանի Նորք-Մարաշ թաղային համայնքի «Կանաչ Բարձրունք» փակ բաժնետիրական 
ընկերություն (գտնվելու վայրը՝ 0047, Հայաստանի Հանրապետություն,  ք.Երևան, Ամառանոցային 
հ.272, պետական գրանցման համարը՝ 273.120.02020), 

10) «Շենգավիթ-Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական ընկերություն (գտնվելու վայրը՝ 
0026, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Գ.Նժդեհի հ.26, պետական գրանցման համարը՝ 
269.120.03073), 

11) «Քանաքեռ-Զեյթուն Բարեկարգում» փակ բաժնետիրական ընկերություն (գտնվելու 
վայրը՝ 0014, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Դ.Անհաղթի հ.11, պետական գրանցման 
համարը՝ 264.120.07417): 

2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 7-օրյա ժամկետում 
ստեղծել լուծարման հանձնաժողով: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

10. ԼՍԵՑԻՆ - «Կարինե Ավոյան Ռոբերտի» անհատ ձեռնարկատիրոջը ծառայողական 
ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 
պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդգար Գալստյանը:  
            ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 
1 անդամ. 
 1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար Է. Գալստյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ ««Կարինե Ավոյան Ռոբերտի» անհատ 
ձեռնարկատիրոջը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու 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 
««Կարինե Ավոյան Ռոբերտի» անհատ ձեռնարկատիրոջը ծառայողական ավտոկայանատեղ 

կազմակերպելու իրավունք տալու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ 
պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «Կարինե Ավոյան Ռոբերտի» անհատ ձեռնարկատիրոջը սույն 
որոշման հավելվածում նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել 
ծառայողական ավտոկայանատեղ:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  46  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34,  դեմ`5, ձեռնպահ`7 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
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11. ԼՍԵՑԻՆ - «ԷՄՋԻ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆԹՍ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 

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

պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդգար Գալստյանը:  
            ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Հռիփսիմե Առաքելյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
քարտուղար 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար Է. Գալստյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ ««ԷՄՋԻ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆԹՍ» փակ բաժնետիրական 
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. 
1. Միքայել Մանրիկյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

ղեկավար 
««ԷՄՋԻ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆԹՍ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ծառայողական 

ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին» ավագանու որոշման նախագծի 
վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

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

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  47  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34, դեմ`5, ձեռնպահ`8 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 
 
12. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականության 2019 թվականի գույքագրման 

փաստաթղթերը հաստատելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականության 2019 
թվականի գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու 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 
«Երևան համայնքի սեփականության 2019 թվականի գույքագրման փաստաթղթերը 

հաստատելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ 
ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևան համայնքի սեփականության 2019 թվականի 
գույքագրման փաստաթղթերը՝ համաձայն հավելվածի:  
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ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  40  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`40, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

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

վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գարեգին 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 - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Բաղրամյան պողոտայի 3-րդ նրբանցքի հ.4/3 և հ.4/4 
հասցեներում «ՖԻԼԻՇԻՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող 
համապատասխանաբար 4235.1քմ և 7116.8քմ մակերեսներով հողամասերի նպատակային 
նշանակությունները արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 
նշանակության 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 կոմիտե և Քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով 
սույն որոշման սահմանված կարգով հաստատված պատճենները:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  40  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`39, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

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

վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գարեգին 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։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Մանանդյան փողոցի հ.41/44 հասցեում գտնվող 6791.0քմ 
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 կոմիտե և Քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն 
որոշման սահմանված կարգով հաստատված պատճենները:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  39  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`38, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
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15. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամաս նվիրելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Արսեն Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամաս նվիրելու 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 
«Հողամաս նվիրելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ 

ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
   ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Սիլիկյան թաղամասի 12-րդ փողոցի հ.86 հասցեում գտնվող 

Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող 441.000.000 դրամ (չորս հարյուր քառասունմեկ 
միլիոն) կադաստրային արժեք ունեցող 15.0 հա մակերեսով հողամասը նվիրել Հայաստանի 
Հանրապետությանը:  

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
16. ԼՍԵՑԻՆ - «Հայաստանի նկարիչների միավորում» հասարակական կազմակերպությանը 

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 4 անդամ. 
 1. Պավել Սարգսյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3.Հռիփսիմե Առաքելյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
քարտուղար 
 4. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 
քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետի տեղակալ                       
Հ.Սարգսյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման 
վարչության պետ Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ ««Հայաստանի նկարիչների միավորում» 
հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 8 
անդամ. 

1. Արսեն Կարապետյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Հայկ Միրզոյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3.Պավել Սարգսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
4.Լուսինե Գևորգյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
5.Նուարդ Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
6.Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
7.Սուրեն Էյրամջյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
8.Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
«Հայաստանի նկարիչների միավորում» հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի 

գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ 
պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
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   ՈՐՈՇՎԵՑ – 1.«Հայաստանի նկարիչների միավորում» հասարակական կազմակերպությանը 
(ՀՎՀՀ 02511023) սեփականության իրավունքով պատկանող, Աբովյան փողոցի հ.16, Աբովյան 
փողոցի 16/3 հ.40 և Աբովյան փողոցի 16/3 հ.38 հասցեներում գտնվող շինությունների նկատմամբ 
սահմանել գույքահարկի արտոնություն` ազատելով 9381284 /ինը միլիոն երեք հարյուր 
ութսունմեկ հազար երկու հարյուր ութսունչորս/ դրամի չափով գույքահարկի վճարումից /ապառք` 
7019338 դրամ, տույժ` 2361946 դրամ/: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  38  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34, դեմ`1, ձեռնպահ`3 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
17. ԼՍԵՑԻՆ - «Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական 

կազմակերպությանը գույքահարկի 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. 
 1. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ ««Հայաստանի կույրերի միավորում» 
հաշմանդամների հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի արտոնություն սահմանելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

   ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. ««Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական 
կազմակերպությանը (ՀՎՀՀ 01505571) սեփականության իրավունքով պատկանող, Ավ. Իսահակյան 
փողոցի 18/3, Ավ. Իսահակյան փողոցի 16 h. 3/3, Ավ. Իսահակյան փողոցի 16 h.3/2, Ավ. Իսահակյան 
փողոցի 16ա, Ավ. Իսահակյան փողոցի 16ա h.28, Ավ. Իսահակյան փողոցի 18, Վարդանանց փողոցի 
109 հ.37 և Քաջազնունու փողոցի թիվ 1 հասցեներում գտնվող շինությունների նկատմամբ 
սահմանել գույքահարկի արտոնություն` ազատելով 3244259 /երեք միլիոն երկու հարյուր 
քառասունչորս հազար երկու հարյուր հիսունինը/ դրամի չափով գույքահարկի վճարումից 
/ապառք`2861766 դրամ, տույժ` 382493 դրամ/: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  35  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`23, դեմ`2, ձեռնպահ`10 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
18. ԼՍԵՑԻՆ - «Հայաստանի խուլերի միավորում» հասարակական կազմակերպությանը 

գույքահարկի 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. 
 1. Միքայել Մանրիկյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
ղեկավար 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ ««Հայաստանի խուլերի միավորում» 
հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի արտոնություն սահմանելու մասին» նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  
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ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 4 
անդամ. 

1.Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
2.Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3.Թեհմինա Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
4.Արման Անտոնյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

   ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. «Հայաստանի խուլերի միավորում» հասարակական կազմակերպությանը                  
(ՀՎՀՀ 00010672) սեփականության իրավունքով պատկանող, Ե.Կողբացի փողոցի 69 և  Ե.Կողբացի 
փողոցի 69/1 հասցեներում գտնվող շինությունների նկատմամբ սահմանել գույքահարկի 
արտոնություն` ազատելով 3160269 /երեք միլիոն հարյուր վաթսուն հազար երկու հարյուր 
վաթսունինը/ դրամի չափով գույքահարկի վճարումից /ապառք` 2716254 դրամ, տույժ` 444015 
դրամ/: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  37  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`23, դեմ`2, ձեռնպահ`12 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

19.ԼՍԵՑԻՆ - «Հայաստանի ժուռնալիստների միություն» հասարակական 
կազմակերպությանը գույքահարկի 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. 
 1. Արսեն Կարապետյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ ««Հայաստանի ժուռնալիստների միություն» 
հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի արտոնություն սահմանելու մասին» նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

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

1.Հռիփսիմե Առաքելյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
քարտուղար 

2.Իզաբելլա Աբգարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
   ՈՐՈՇՎԵՑ–1.«Հայաստանի ժուռնալիստների միություն» հասարակական 

կազմակերպությանը (ՀՎՀՀ 02509992) սեփականության իրավունքով պատկանող, Պուշկինի փողոց 
3/1 հասցեում գտնվող շինության նկատմամբ սահմանել գույքահարկի արտոնություն` ազատելով 
6540987 /վեց միլիոն հինգ հարյուր քառասուն հազար ինը հարյուր ութսունյոթ/ դրամի չափով 
գույքահարկի վճարումից /ապառք՝ 4971904 դրամ, տույժ՝ 1569083 դրամ/: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  37  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`19, դեմ`7, ձեռնպահ`11 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
20. ԼՍԵՑԻՆ- Հայաստանում Գերմանական Կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի 

երկրամասային կազմակերպության մասնաճյուղին գույքահարկի 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. 
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 1. Միքայել Մանրիկյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ  խմբակցության 
ղեկավար 
 2. Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 
քաղաքապետ Հ.Մարությանը, քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հր.Սարգսյանը 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ  
Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Հայաստանում Գերմանական Կարմիր խաչի 
Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության մասնաճյուղին գույքահարկի 
արտոնություն սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
բացասական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

   ՈՐՈՇՎԵՑ– 1. Հայաստանում Գերմանական Կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի 
երկրամասային կազմակերպության մասնաճյուղին (ՀՎՀՀ 02567796) սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դրոյի փողոցի 22/5 և Դրոյի փողոցի 30 հասցեներում գտնվող շինությունների 
նկատմամբ սահմանել գույքահարկի արտոնություն` ազատելով 290544 /երկու հարյուր իննսուն 
հազար հինգ հարյուր քառասունչորս/ դրամի չափով գույքահարկի վճարումից /ապառք՝ 261061 
դրամ, տույժ՝ 29483 դրամ/: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  36  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`25, դեմ`3, ձեռնպահ`8 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

21. ԼՍԵՑԻՆ- Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին հողի հարկի 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. 
 1. Պավել Սարգսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ  
Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին հողի հարկի 
արտոնություն սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

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

1. Պավել Սարգսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
2. Արսեն Կարապետյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 

   ՈՐՈՇՎԵՑ– 1. Երևանի Հալաբյան փողոցի հ.2 հասցեում` Թումանյանի անվան զբոսայգում 
գտնվող, Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին (ՀՎՀՀ 01245672) անհատույց օգտագործման 
իրավունքով պատկանող հողամասի համար սահմանել հողի հարկի արտոնություն` ազատելով 
2497149 /երկու միլիոն չորս հարյուր իննսունյոթ հազար հարյուր քառասունինը/ դրամի չափով 
հողի հարկի վճարումից /ապառք՝ 2244691 դրամ, տույժ՝ 252458 դրամ/: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  34  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`32, դեմ`1, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
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22. ԼՍԵՑԻՆ- Գույքահարկի 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. 
 1. Էռնեստ Ավանեսով- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ  
Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Գույքահարկի արտոնություն սահմանելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն։  

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

   ՈՐՈՇՎԵՑ– 1. Հայաստանի նկարիչների միության անդամ նկարիչներին սեփականության 
իրավունքով պատկանող` գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող, Երևան քաղաքի 
վարչական տարածքում գտնվող շինությունների մասով (ստեղծագործական արվեստանոցներ) 
տրամադրել գույքահարկի արտոնություն` 2179861 /երկու միլիոն հարյուր յոթանասունինը հազար 
ութ հարյուր վաթսունմեկ/ ՀՀ դրամ գումարի չափով` համաձայն հավելվածի: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  36  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`23, դեմ`2, ձեռնպահ`11 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
23. ԼՍԵՑԻՆ-Վլադիլեն Ալեքսանդրի Բալյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում 

շնորհելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գրիգորի Երիցյանը: 

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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Սաթենիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ «Վլադիլեն Ալեքսանդրի Բալյանին «Երևանի պատվավոր 
քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

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

   ՈՐՈՇՎԵՑ– 1. Հայ կոմպոզիտոր, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Վլադիլեն Բալյանի 96-րդ 
տարեդարձի առթիվ, երաժշտարվեստի բնագավառում ունեցած վաստակի, երկարամյա անբասիր 
աշխատանքով Երևանի մշակութային զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի և 
հայկական մշակույթի զարգացմանն ուղղված բեղմնավոր գործունեության համար Վլադիլեն 
Ալեքսանդրի Բալյանին շնորհել «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
24. ԼՍԵՑԻՆ- Վարձավճարների և կառուցապատման վճարների չվճարման հետևանքով 

առաջացած տույժերի վճարման պարտականությունից ազատելու 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. 
            1. Մարկոս Հարությունյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
անդամ 
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 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբնումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ   
Ա. Հարությունյանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Վարձավճարների և կառուցապատման 
վճարների չվճարման հետևանքով առաջացած տույժերի վճարման պարտականությունից 
ազատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
            ՈՐՈՇՎԵՑ– 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի      
16-ի N298-Ն որոշման 1-ին կետով սահմանված ժամանակահատվածում, Երևանի 
քաղաքապետարանի և տնտեսվարող սուբյեկտների միջև կնքված վարձակալության և 
կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրերում վարձակալի ու 
կառուցապատման իրավունք ունեցող անձի կողմից, համապատասխանաբար վարձավճարների և 
կառուցապատման վճարների ամբողջությամբ կամ մասնակի ուշացման յուրաքանչյուր օրվա 
համար վճարման ենթակա տույժը (տուգանքը) սահմանել 0%: 

   2. Պայմանագրերով սահմանված, սակայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման 1-ին կետով սահմանված ժամանակահատվածում 
առաջացած, և չվճարված վարձավճարների ու կառուցապատման վճարների վճարման 
վերջնաժամկետ սահմանել մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանի կողմից առաջարկվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2020  թվականի  մայիսի 26-ին,  ժամը  11.00-ին: 
 Առաջարկը ընդունվեց: 
Երևանի ավագանու անդամների բանավոր հարցերին տրվեցին պատասխաններ 

(սղագրությունը  կցվում է)։  
 
 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                         Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Կազմեց՝  Ն. Ղուկասյան   
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