
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
20 հոկտեմբերի 2020 թվական 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5/2 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  5-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 2-ՐԴ ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու 37  անդամ: 
Նիստը վարում էր  Երևանի քաղաքապետ  Հ. Մարությանը: 
Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 

խորհրդականները և քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը: 
 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանն առաջարկեց օրակարգի նախագծից հանել 3-րդ 

հարցը՝ «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի հ.271-Ա որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ավագանու որոշման նախագիծը: 

Առաջարկը դրվեց քվեարկության. 
 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – կողմ՝ 36, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

Առաջարկն ընդունվեց միաձայն 
 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2020 թվականի 
հոկտեմբերի 20-ի նիստի օրակարգի նախագիծը՝ 

1. Երևանի ավագանու 5-րդ  նստաշրջանի 2-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N186-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
3. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
4. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
5. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
6. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
7. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

 
1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի ավագանու 5-րդ  նստաշրջանի 2-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու 

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

Որոշումն ընդունվեց միաձայն 
 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N186-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 

 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ– Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 



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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը 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 NN 1-4 հավելվածների։ 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու   35 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`35, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվեց  միաձայն 
 

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

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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Մարկոս Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը 
փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար ավագանու անդամներ չեն 

գրանցվել. 
 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Հր. Ներսիսյան փողոց հ.10ա հասցեում «Էլաս» ՓԲԸ-ին 
սեփականության իրավունքով պատկանող 0.87449 հա մակերեսով հողամասի նպատակային 
նշանակությունը «արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
օբյեկտների» 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 36  անդամ  
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`36, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվեց միաձայն 
 



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

կառավարման  վարչության պետի տեղակալ Վահան Խաչատրյանը: 
           
 ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 1.Մեսրոպ Պապիկյան –Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման  վարչության պետի տեղակալ 
Վահան Խաչատրյանը: 
  

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Մարկոս Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը 
փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար ավագանու անդամներ չեն 

գրանցվել. 
 

 ՈՐՈՇՎԵՑ –   1. Երևան քաղաքի Ա. Քոչինյան փողոցի հ.15 հասցեում  գտնվող Մարինե 
Պողոսյանին  սեփականության իրավունքով պատկանող 1.114914 հա 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 պատճենը։ 
 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 36  անդամ  
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`30, դեմ`3, ձեռնպահ`3 

Որոշումն  ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
 

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

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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Մարկոս Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը 
փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել. 

 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1.Երևան համայնքի սեփականությունը համարվող Արցախի փողոցի 4-րդ 
նրբանցք հ.12 հասցեում գտնվող 235002.30քմ մակերեսով հողամասի նպատակային 
նշանակությունը «բնակավայրերի» կատեգորիայի հողերից փոխադրել «արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության» հողերի կատեգորիայի։ 
  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 36  անդամ  
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`35, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

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

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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Մարկոս Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը 
փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար ավագանու անդամներ չեն 

գրանցվել. 
 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Տիտոգրադյան փողոց հ.14 հասցեում «Էրեբունի բժշկական 
կենտրոն» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող (անշարժ գույքի նկատմամբ 
իրավունքների պետական գրանցման հ.05102017-01-0304 վկայական) 10.000665 հա (ընդհանուր 
համատեղ սեփականություն) և 0.022331 հա (սեփականություն) մակերեսներով հողամասից 4018.0 
քմ մակերեսով /վարձակալության իրավունքով Էռնեստ Մանուկյանին տրամադրված/ 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 կոմիտե և Քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով 
սույն որոշման սահմանված կարգով հաստատված պատճենները։ 

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

Որոշումն  ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 



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

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

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Մարկոս Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը 
փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար ավագանու անդամներ չեն 

գրանցվել. 
 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Մոնթե Մելքոնյան փողոցի հ.31 հասցեում «Պարկ Գրուպ» 
ՍՊ ընկերությանը տրամադրված 27.66 հա մակերեսով հողամասից 144.65 քմ մակերեսով 
հողամասի նպատակային նշանակությունը «Հատուկ պահպանվող տարածքների» կատեգորիայի 
հողերից փոխադրել «էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 
օբյեկտների» 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 37  անդամ  
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`28, դեմ`5, ձեռնպահ`4 

Որոշումն  ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանի կողմից առաջարկվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2020  թվականի  նոյեմբերի 24-ին,  ժամը  11.00-ին: 
 Առաջարկն ընդունվեց: 
 
 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                    Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

Կազմեց՝  Լ. Ալոյան   


