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ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
22 դեկտեմբերի 2020 թվական 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5/4 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  5-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 4-ՐԴ ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու 42  անդամ: 
Նիստը վարում էր  Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 

խորհրդականները, քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման, իրավաբանական, զարգացման և ներդրումային 
ծրագրերի,  տրանսպորտի, կազմակերպական, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 
կապերի վարչությունների պետերը և «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ տնօրեն Ս. Օհանյանը: 

 
Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 31-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասով՝ Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը տեղեկացրեց. 
ԻՄ ՔԱՅԼԸ կուսակցությունների դաշինքի Երևան քաղաքի ընտրական ցուցակով ընտրված 

Երևան քաղաքի ավագանու անդամներ` Հայկ Ցիրունյանը և Մեսրոպ Պապիկյանը դիմումներ են 
ներկայացրել ավագանու անդամի լիազորությունները  դադարեցնելու  մասին: 

Համաձայն ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի  նոյեմբերի 27-ի 
հ.23, դեկտեմբերի 4-ի հ.24 և հ.25 արձանագրությունների՝ Երևանի ավագանու Իմ քայլը 
կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամներ՝ Արսեն Կարապետյանի, Հայկ Ցիրունյանի և 
Մեսրոպ Պապիկյանի մանդատները տրվել են Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական 
ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուներ՝ Սերգեյ Գյոզալյանին, Վահե Օհանջանյանին և Կարինե 
Փանոսյանին: Կարինե Փանոսյանը դիմում է ներկայացրել ավագանու անդամի լիազորությունները  
դադարեցնելու  մասին: 

Համաձայն ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի 
հ.26 արձանագրության՝ Երևանի ավագանու Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական 
ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամ՝                       
Կարինե Փանոսյանի մանդատը տրվել է Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական 
ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Գևորգ Աճեմյանին: 

Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավարի գրությունների համաձայն՝ ԻՄ 
ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամներ Էռնեստ Ավանեսովը և Սերգեյ Գյոզալյանը դիմումներ են  
ներկայացրել խմբակցության կազմից դուրս գալու մասին: Նրանք շարունակում են ավագանու 
անդամի իրենց լիազորությունները և համապատասխան հանձնաժողովում աշխատանքները: 

 
 



 
Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավարի 24.11.2020թ. 

գրության համաձայն՝ ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցությունը հրաժարվում է խմբակցությանը 
հատկացված ավագանու քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից:  

Երևանի ավագանու քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մարկոս Հարությունյանը դիմում է ներկայացրել  
ավագանու քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի 
նախագահի տեղակալի լիազորությունները դադարեցնելու մասին: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը հայտնեց, որ Երևանի ավագանու 22.12.2020թ. նիստի 
օրակարգի նախագծի 13-րդ հարցը՝ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» 
(Հանրապետության փողոցի հ.65 հասցե) ավագանու որոշման նախագիծը հանում է օրակարգի 
նախագծից: 

Ղեկավարվելով Երևանի ավագանու 18.06.2009թ. «Երևան քաղաքի ավագանու 
կանոնակարգը հաստատելու մասին» հ.1-Ն որոշման հավելվածի 24.2 կետով՝ օրակարգի նախագծի 
24-րդ հարցի հեղինակ՝ Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լուսինե Գևորգյանի 
կողմից ներկայացված «Արման Էմիլի Տեր-Ավետիքյանցին գույքահարկի արտոնություն 
սահմանելու մասին» ավագանու որոշման նախագիծը հեղինակի պահանջով հանվում է 
քննարկումից: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը տեղեկացրեց, հաշվի առնելով, որ նախարարական 
կոմիտեի նիստում ընդգրկված է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից մշակված ՀՀ 
կառավարության որոշումների նախագծեր և նշված քննարկումներին հրավիրված են 
քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, ուստի՝ հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի ավագանու 
2009 թվականի հունիսի 18-ի «Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» 
հ.1-Ն որոշման հավելվածի 114-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ առաջարկեց օրակարգի նախագծի 
հետևյալ հարցերը (15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ) քննարկել որպես օրակարգի նախագծի 
համապատասխանաբար 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հարցեր: 

15-րդ՝ Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N46-Ն որոշման մեջ 
լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին, 

 16-րդ՝ Երևանի քաղաքապետին կից հասարակական կարգով գործող քաղաքաշինական 
փաստաթղթեր ստանալու վերաբերյալ ներկայացված հայտերի ուսումնասիրության 
խորհրդակցական խորհրդի կազմավորման և գործունեության կարգն ու լիազորությունները 
սահմանելու մասին, 

 17-րդ՝ Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման ճշգրտման 
նախագծի մշակման աշխատանքների մասին, 

 18-րդ՝ Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման ճշգրտման 
նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին: 

Առաջարկն ընդունվեց: 
Ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դավիթ 

Խաժակյանը և առաջարկեց իր և ԼՈՒՅՍ  խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանի կողմից 
ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ուղղված ուղերձ ընդունելու 
մասին» որոշման նախագիծը ընդգրկել Երևանի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 
նիստի օրակարգի նախագծում:  



Ելույթի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար 
Անդրանիկ Մուրադյանը: 

Առաջարկը չընդունվեց: 
Ելույթներով հանդես եկան ԼՈՒՅՍ  խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանը, ԻՄ 

ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ՝ Լևոն Հովհաննիսյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը, ԲԱՐԳԱՎԱՃ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար Հռիփսիմե Առաքելյանը: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 

1. Երևանի ավագանու 5-րդ նստաշրջանի 4-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանին Երևանի քաղաքապետի տեղակալ նշանակելու մասին: 
3. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N46-Ն որոշման մեջ լրացում 

և փոփոխություններ կատարելու մասին: 
4. Երևանի քաղաքապետին կից հասարակական կարգով գործող քաղաքաշինական 

փաստաթղթեր ստանալու վերաբերյալ ներկայացված հայտերի ուսումնասիրության 
խորհրդակցական խորհրդի կազմավորման և գործունեության կարգն ու 
լիազորությունները սահմանելու մասին: 

5. Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման ճշգրտման նախագծի 
մշակման աշխատանքների մասին: 

6. Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման ճշգրտման նախագծի 
մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին:  

7. Երևան համայնքում տեղական տուրքերի  2021 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու 
մասին: 

8. Երևան համայնքում տեղական վճարների 2021 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու 
մասին: 

9. 2021 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին: 
10. 2021 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին: 
11. Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին: 
12. Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագրի հաստատման մասին: 
13. Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելու  մասին: 
14. Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N186-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
15. Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի մարտի 18-ի N69-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություններ և  լրացում կատարելու մասին: 
16. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
17. Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին: 
18. Երևան քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և 

օտարման 2021 թվականի ծրագրի վերաբերյալ: 
19. Կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը շարունակելու 

իրավունք տալու մասին: 
20. Ա/Ձ Ռոբերտ Սիմոնյանին ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք 

տալու մասին: 
21. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N88-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին: 
 
1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի ավագանու 5-րդ  նստաշրջանի 4-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու 

մասին։  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու  42  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`32, դեմ`6, ձեռնպահ`2 

Որոշումն ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 



 
2. ԼՍԵՑԻՆ- Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանին Երևանի քաղաքապետի տեղակալ նշանակելու 

մասին: 
Երևանի քաղաքապետի տեղակալի թեկնածությունը ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ  

Հ. Մարությանը։ 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  - Հարցերի համար գրանցվել են  ավագանու 5 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1. Անի Խաչատրյան - Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
2. Իզաբելլա Աբգարյան-Երևանի ավագանու անդամ 
3. Արման Անտոնյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
5. Լևոն Հովհաննիսյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ  
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ  ներկայացրեց  Գայանե Մելքոմ 

Մելքոմյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի անդամ 
Անահիտ Ասատրյանը տեղեկացրեց, որ «Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանին Երևանի քաղաքապետի 
տեղակալ նշանակելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 10 
անդամ. 

1. Հռիփսիմե Առաքելյան - Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
քարտուղար 

2. Իզաբելլա Աբգարյան-Երևանի ավագանու անդամ 
3. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
4. Արմեն Ներսիսյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ 
5. Աննա Ջավախյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
6. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
7. Մարկոս Հարությունյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

անդամ 
8. Միքայել Մանրիկյան - Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

ղեկավար 
9. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
10. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը: 
 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 
 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանին  նշանակել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ:  
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  36 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34, դեմ`1, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
 
 



 
3. ԼՍԵՑԻՆ- Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N46-Ն որոշման 

մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Դավիթ Ճգնավորյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Արթուր Իսպիրյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետի խորհրդական Դավիթ Ճգնավորյանը:   
 «Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N46-Ն որոշման մեջ լրացում 
և փոփոխություններ կատարելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ 
պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի անդամ  
Գայանե Եղիազարյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 
10-ի N46-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
1. Արման Անտոնյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի «Երևանի 

քաղաքապետին կից, Երևանի քաղաքային համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը 
հաստատելու մասին» N46-Ն որոշման hավելվածում կատարել հետևյալ լրացումը և 
փոփոխությունները՝ 

1) 4-րդ կետը լրացնել 2.1-ին կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 
«2.1) քաղաքաշինական փաստաթղթեր ստանալու վերաբերյալ ներկայացված հայտերի 

ուսումնասիրության,»: 
2) 6-րդ կետում «դեպքի» բառը փոխարինել «դեպքերի» բառով: 
3) 6.1-ին կետում «7.1-ին ենթակետում նշված խորհրդի» բառերը փոխարինել «2.1-ին և 7.1-ին 

ենթակետերում նշված դեպքերի» բառերով, իսկ «իսկ խորհրդի» բառերը փոխարինել                            
«իսկ խորհուրդների» բառերով: 

4) 6.2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«6.2. Սույն կարգը կիրառելի է քաղաքաշինական փաստաթղթեր ստանալու վերաբերյալ 
ներկայացված հայտերի ուսումնասիրության և սոցիալական աջակցության տրամադրման 
խորհուրդների նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կարգի 6.1-ին կետում նշված 
որոշումներով:»: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

4. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի քաղաքապետին կից հասարակական կարգով գործող 
քաղաքաշինական փաստաթղթեր ստանալու վերաբերյալ ներկայացված հայտերի 
ուսումնասիրության խորհրդակցական խորհրդի կազմավորման և գործունեության կարգն ու 
լիազորությունները սահմանելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Դավիթ Ճգնավորյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց  ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 1 անդամ. 
 



 1. Սաթենիկ Մկրտչյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդական Դավիթ Ճգնավորյանը:   
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի անդամ  
Գայանե Եղիազարյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի քաղաքապետին կից հասարակական կարգով 
գործող քաղաքաշինական փաստաթղթեր ստանալու վերաբերյալ ներկայացված հայտերի 
ուսումնասիրության խորհրդակցական խորհրդի կազմավորման և գործունեության կարգն ու 
լիազորությունները սահմանելու 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 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Դավիթ 

Ճգնավորյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել Երևանի քաղաքապետին կից հասարակական կարգով գործող 

քաղաքաշինական փաստաթղթեր ստանալու վերաբերյալ ներկայացված հայտերի 
ուսումնասիրության խորհրդակցական խորհրդի կազմավորման և գործունեության կարգն ու 
լիազորությունները՝ համաձայն հավելվածի: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման ճշգրտման 
նախագծի մշակման աշխատանքների մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ տնօրեն Ս. Օհանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 3 անդամ. 
 1. Արման Անտոնյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Տիգրան Գալստյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3. Արթուր Իսպիրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց «Երևաննախագիծ» 
ՓԲԸ տնօրեն Ս. Օհանյանը:   
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի անդամ  
Գայանե Եղիազարյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը 
զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման աշխատանքների մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

  ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի 2005-2020 թվականների հաստատված գլխավոր 
հատակագիծը գործողության մեջ է մինչև Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը 
զարգացման ճշգրտման նախագծի սահմանված կարգով մշակումը և հաստատումը, բայց ոչ ուշ, 
քան մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը: 
          2. Սահմանել, որ Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման 
ճշգրտման նախագծի մշակման աշխատանքների ձեռքբերումն իրականացվում է Երևան 
ենթակայության «Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից «Գնումների մասին» 
օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա՝ մեկ անձից գնման ձևով: Ընդ որում, սույն 
կետում նշված մեկ անձից գնման գործընթացների նկատմամբ չեն կիրառվում Հայաստանի 



Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի  N526-Ն որոշման N1 հավելվածի 
21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերության, 71-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերության, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N386-Ն 
որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջները: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  36  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`35, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման ճշգրտման 
նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ տնօրեն Ս. Օհանյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի անդամ  
Գայանե Եղիազարյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը 
զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևանի  գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը 
զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը` համաձայն 
հավելվածի: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

7. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքում տեղական տուրքերի  2021 թվականի դրույքաչափերը 
սահմանելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 
1 անդամ. 
 1. Սերգեյ Գյոզալյան-Երևանի ավագանու անդամ 

Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 
տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքում տեղական տուրքերի  2021 թվականի 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

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

1.Լուսինե Գևորգյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Սերգեյ Գյոզալյան-Երևանի ավագանու անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել Երևան համայնքում (այսուհետ՝ Երևան) տեղական տուրքերի 

2021 թվականի դրույքաչափերը` համաձայն հավելվածի: 
 
 



2. Սահմանել, որ. 
1) տեղական տուրք վճարողների գրանցամատյանները վարվում են էլեկտրոնային ձևով 

(համակարգչային ծրագրի կամ ինտերնետային կայքի տեսքով). 
2) Երևանի կողմից մատուցվող ծառայությունների (թույլտվությունների տրամադրման) 

համար տեղական տուրքը գանձվում է նախքան սույն որոշմամբ սահմանված գործողությունների 
կատարումը (վավերացումը) և (կամ) թույլտվությունների տրամադրումը կամ համայնքային 
ծառայությունների մատուցումը. 

3) Սույն որոշմամբ սահմանված թույլտվությունների տրամադրումը կամ 
գործողությունների կատարումը կարող է մերժվել Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված դրանց տրամադրման համար նախատեսված փաստաթղթերը 
չներկայացնելու և (կամ) տեղական տուրքի գումարը չվճարելու դեպքում. 

3. Երևանի քաղաքապետին՝ ապահովել տեղական տուրքերի դրույքաչափերի, վճարման 
կարգի և ժամկետների, ամսվա ընթացքում տեղական տուրքերի յուրաքանչյուր տեսակի մասով 
փաստացի ստացված եկամուտների, ինչպես նաև Երևանի ավագանու սահմանած 
արտոնություններ ստացած անձանց և համապատասխան գումարների վերաբերյալ իրազեկումն 
Երևանի պաշտոնական համացանցային www.yerevan.am կայքում: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  36  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`35, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքում տեղական վճարների 2021 թվականի դրույքաչափերը 
սահմանելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքում տեղական վճարների 2021 թվականի 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել Երևան համայնքում (այսուհետ` Երևան) տեղական վճարների 
2021 թվականի դրույքաչափերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ. 
1) սույն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերի նկատմամբ ենթակա 

է կիրառման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի                    
N 1023-Ն որոշմամբ Երևանի համար սահմանված 1-ից մինչև 12 տարածագնահատման  
գոտիականությունը, կիրառելով 1.9 բազային (առավելագույն) գործակիցը, ընդ որում` 
տարածագնահատման 2-րդ գոտուց սկսած` յուրաքանչյուր հաջորդ գոտու նկատմամբ կիրառվում 
է լրացուցիչ նվազեցնող` 0.15 գործակից. 

2) տեղական վճար վճարողների գրանցամատյանները վարվում են էլեկտրոնային ձևով 
(համակարգչային ծրագրի կամ ինտերնետային կայքի տեսքով). 

3) Երևանի կողմից մատուցվող ծառայությունների համար տեղական վճարը գանձվում է 
ծառայության մատուցումից առաջ, ընդ որում՝ սույն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 10-րդ և 
11-րդ կետերում նշված ծառայությունների մատուցման դիմաց տեղական վճարը գանձվում է մինչև 



յուրաքանչյուր ամսվա 6-ը, բացառությամբ սույն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 7-րդ, 9-րդ և 
15-րդ կետերում նշվածների, որոնց դեպքում տեղական վճարը գանձվում է ծառայությունը 
մատուցելուց հետո. 

4) սույն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 11-րդ կետում նշված ծառայությունների 
դիմաց վճարման ենթակա տեղական վճարի ամսական դրույքաչափը վճարվում է 2021 թվականի 
10 ամսվա ընթացքում մատուցած ծառայությունների դիմաց (2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 
2021 թվականի հուլիսի 1-ը և 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 
31-ը ուսուցման համար). 

5) սույն որոշմամբ սահմանված ծառայությունների մատուցումը կարող է մերժվել 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դրանց տրամադրման համար 
նախատեսված փաստաթղթերը չներկայացնելու և (կամ) տեղական վճարի գումարը չվճարելու 
դեպքում: 

3. Երևանի քաղաքապետին՝ ապահովել տեղական վճարների դրույքաչափերի, վճարման 
կարգի և ժամկետների, ամսվա ընթացքում տեղական վճարների յուրաքանչյուր տեսակի մասով 
փաստացի ստացված եկամուտների, ինչպես նաև Երևանի ավագանու սահմանած 
արտոնություններ ստացած անձանց և համապատասխան գումարների վերաբերյալ իրազեկումն 
Երևանի պաշտոնական համացանցային www.yerevan.am կայքում: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

9. ԼՍԵՑԻՆ - 2021 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու 
մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «2021 թվականի տեղական տուրքերի գծով 
արտոնություններ սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
            ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել, որ Երևանի վարչական տարածքում գործունեություն 
իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնց 2020 թվականի հարկային տարվա 
ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել 
115 միլիոն դրամը, 2021 թվականի համար սահմանված տեղական տուրքի դրույքաչափերի 
նկատմամբ կիրառվում են դրույքաչափի նվազեցման արտոնություններ, դրանք սահմանելով. 

1) Երևանի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 2021 թվականի տեղական տուրքի 
դրույքաչափի  58.34  տոկոսի չափով. 

2) Երևանի վարչական տարածքում առևտրի օբյեկտներին ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու 
թույլտվության համար 2021 թվականի տեղական տուրքի դրույքաչափի  72.92  տոկոսի չափով. 

3) Երևանի վարչական տարածքում հանրային uննդի և զվարճանքի օբյեկտներին ժամը 24:00-
ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 2021 թվականի տեղական տուրքի դրույքաչափի 70 
տոկոսի չափով: 



2. Սույն որոշմամբ նախատեսված արտոնությունների կիրառման համար հիմք է 
հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին ուղղված անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական 
անձի դիմումը՝ տեղական տուրքի արտոնություն ստանալու մասին, որին կցվում են. անհատ 
ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ պետական հաշվառման, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝ 
պետական ռեգիստրի վկայականների պատճենները, շենքի կամ շինության սեփականության կամ 
օգտագործման վկայականի պատճենը և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված 
իրացման շրջանառության վերաբերյալ տեղեկանքը: 

3. Սույն որոշման 1-ին կետում նախատեսված արտոնությունները կիրառվում են նաև այն 
տնտեսվարողների համար, ովքեր ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում հաշվառվել կամ գրանցվել 
են 2021 թվականի հունվարի 1-ից:  
       Սույն կետով նախատեսված արտոնությունների կիրառման համար տնտեսավարող 
սուբյեկտները ներկայացնում են սույն որոշման 2-րդ կետում նշված փաստաթղթերը, 
բացառությամբ՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված իրացման շրջանառության 
վերաբերյալ տեղեկանքի: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

10. ԼՍԵՑԻՆ - 2021 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու 
մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «2021 թվականի տեղական վճարների գծով 
արտոնություններ սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել, որ.  
1) Երևանի ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար 

2021 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում են 
արտոնություններ՝ տեղական վճարի նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ, եթե՝ 

ա. երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ 
օրինական ներկայացուցիչներից մեկը մշտապես կամ փաստացի հաշվառված են Երևան 
քաղաքում, 

բ. երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ 
օրինական ներկայացուցիչներից մեկը ազատամարտիկ են,  

գ. երեխան զոհված զինծառայողի կամ զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի անդամ է, 
դ. երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ 

օրինական ներկայացուցիչներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և այլ 
զորքերում ժամկետային զինծառայող է, 

ե. միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա է. 
զ. սիրիահայի երեխա է. 



Է. երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ 
օրինական ներկայացուցիչներից մեկը 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձ է, 

ը. հաշմանդամություն ունեցող երեխա է. 
թ. երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական 

ներկայացուցիչներից մեկը ներքին տեղահանված անձ է. 
ժ. երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական 

ներկայացուցիչներից մեկը ունի փախստականի կարգավիճակ. 
  ժա. երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական 

ներկայացուցիչներից մեկը ունի ՀՀ-ում ապաստան հայցողի կարգավիճակ. 
2) սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում չներառված Երևանի ենթակայության 

մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար 2021 թվականի համար սահմանված 
տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում են դրույքաչափի նվազեցման 
արտոնություններ, այն սահմանելով՝ 8000 /ութ հազար/ դրամ. 

3) 2021 թվականի համար, Երևանի ենթակայության արտադպրոցական 
դաստիարակության հաստատությունների (երաժշտական, կերպարվեստի, արվեստի դպրոցներ և 
այլն) ուսումնական պլանով նախատեսված ծառայություններից սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին 
ենթակետի «գ» պարբերությունում նշված անձանց համար կիրառվում է զրոյական դրույքաչափ, 
իսկ սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի մնացած պարբերություններով սահմանված 
օգտվողների համար կիրառվում են դրույքաչափի նվազեցման հետևյալ արտոնությունները. 

ա.  խորացված մասնագիտական երգեցողության ուսուցման համար՝ ամսական 8000 /ութ 
հազար/ դրամ. 

բ. գործիքային (դաշնամուր, լարային նվագարաններ, փողային և ազգային նվագարաններ, 
հարվածային գործիքներ, ակորդեոն, տավիղ, կիթառ) բաժիններում ուսուցման համար՝ ամսական 
8000 /ութ հազար/ դրամ. 

գ. երգեցողության ուսուցման համար՝ ամսական 8000 /ութ հազար/ դրամ. 
դ. պարարվեստի ուսուցման համար՝ ամսական 8000 /ութ հազար/ դրամ. 
ե. կերպարվեստի ուսուցման համար՝ ամսական 8000 /ութ հազար/ դրամ. 
զ. թատերարվեստի ուսուցում՝ ամսական 8000 /ութ հազար/ դրամ. 

 է. սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «է» պարբերությամբ նշված անձինք, ինչպես 
նաև սույն ենթակետի «բ» և «գ» պարբերություններում նշված ծառայություններից որևէ մեկով 
օգտվողները նույն ենթակետի «բ» և «գ» պարբերություններում նշված մեկ այլ ծառայությունից 
օգտվելու համար ամսական վճարում են 4000 /չորս հազար/ դրամ. 

4)Երևանի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների 
(երաժշտական, կերպարվեստի, արվեստի դպրոցներ և այլն) ուսումնական պլանով նախատեսված 
ծառայություններից օգտվողների կողմից մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը դպրոցներին 
վճարվող գումարների և 2021 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափերի 
տարբերությունների արդյունքում վճարման խնդիրներ ունեցող մինչև 300 երեխայի հաշվարկով 
2021 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառվում է 
զրոյական դրույքաչափ՝ ծառայություններից օգտվողների օրինական ներկայացուցիչների դիմումի 
հիման վրա Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ սահմանված կարգով. 
            5)Երևանի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների 
(երաժշտական, կերպարվեստի, արվեստի դպրոցներ և այլն)  ուսումնական պլանով 
նախատեսված ծառայություններից օգտվողների կողմից մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը 
դպրոցներին վճարվող գումարների և 2021 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի 
դրույքաչափերի տարբերությունների արդյունքում վճարման խնդիրներ և/կամ բարձր 



առաջադիմություն ունեցող մինչև 800 երեխայի հաշվարկով 2021 թվականի համար սահմանված 
տեղական վճարի դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառվում են նվազեցման արտոնություններ` 
դրանք սահմանելով 4000 /չորս հազար/ դրամ, ծառայություններից օգտվողների օրինական 
ներկայացուցիչների դիմումի հիման վրա, Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ սահմանված կարգով. 

6) Երևանի ենթակայության թանգարանների մուտքի համար 2021 թվականի համար 
սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում են դրույքաչափի նվազեցման 
կամ զրոյական դրույքաչափի արտոնություններ, դրանք սահմանելով. 
Հ/Հ Երևանի ենթակայության 

ՀՈԱԿ-ներ 
Մուտքի տոմսի արժեքի տեղական տուրքի չափը 

դպրոցական ուսանող մեծահասակ 

1. 
Երևան քաղաքի պատմության 
թանգարան 

250 /երկու հարյուր 
հիսուն/ դրամ 

250 /երկու հարյուր 
հիսուն/ դրամ 

500 /հինգ 
հարյուր/ դրամ 

2. 
«Էրեբունի» պատմահնագիտական 
արգելոց-թանգարան 

300 /երեք հարյուր/ 
դրամ 

300 /երեք հարյուր/ 
դրամ 

1000 /մեկ հազար/ 
դրամ 

3. Ժամանակակից արվեստի թանգարան 
500 /հինգ հարյուր/ 

դրամ 
500 /հինգ հարյուր/  

դրամ 
500 /հինգ 

հարյուր/ դրամ 
4. Կարեն Դեմիրճյանի թանգարան 0 /զրո/ դրամ 0 /զրո/ դրամ 0 /զրո/ դրամ 
5. Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարան 0 /զրո/ դրամ 0 /զրո/ դրամ 0 /զրո/ դրամ 

7) ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատեր կամ այլ օրինական տիրապետող 
հանդիսացող և այն ղեկավարող տեղաշարժվելու դժվարություն ունեցող հաշմանդամություն 
ունեցող անձի կամ այդպիսի հաշմանդամություն ունեցող անձին կամ հաշմանդամություն ունեցող 
երեխա (այսուհետ` հաշմանդամություն ունեցող անձ) փոխադրող տրանսպորտային միջոց 
ղեկավարող անձանց համար 2021 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի 
դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառվում է արտոնություն` ազատելով հաշվարկված 
ավտոկայանատեղի տեղական վճարի վճարումից. 

8) որպես վառելիք բացառապես էլեկտրաէներգիա օգտագործող և բացառապես 
էլեկտրական շարժիչով աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցի (էլեկտրամոբիլ) 
սեփականատեր կամ այլ օրինական տիրապետող հանդիսացող և այն ղեկավարող անձանց 
համար 2021 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափերի նկատմամբ 
կիրառվում է արտոնություն` ազատելով հաշվարկված ավտոկայանատեղի տեղական վճարի 
վճարումից: 

2. Սույն որոշմամբ նախատեսված արտոնությունների կիրառման համար հիմք են 
հանդիսանում հետևյալ փաստաթղթերը. 

1) Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում նախատեսված արտոնությունների 
կիրառման համար հիմք է հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին ուղղված դիմումը՝ տեղական 
վճարի արտոնություն ստանալու վերաբերյալ, որին կցվում են ծառայությունից օգտվողի 
օրինական ներկայացուցչի անձնագրի պատճենը, ծառայությունից օգտվողի ծննդյան կամ 
անձնագրի, ինչպես նաև սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում սահմանված խմբերի 
ներկայացուցիչ լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները. 

2) Սույն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում նախատեսված արտոնությունների 
կիրառման համար հիմք է հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին ուղղված դիմումը՝ տեղական 
վճարի արտոնություն ստանալու վերաբերյալ, որին կցվում են ծառայությունից օգտվողի 
օրինական ներկայացուցչի անձնագրի պատճենը, ծառայությունից օգտվողի անձնագրի կամ 
ծննդյան վկայականի պատճենը, Երևանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցների 
(արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների) տնօրենների կողմից տրված 
տեղեկանքը՝ արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունում տվյալ երեխայի 



ուսուցանելու մասին, ինչպես նաև սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում սահմանված 
խմբերի ներկայացուցիչ լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները. 

3) Սույն որոշման 1-ին կետի 7-րդ ենթակետում նշված դեպքում՝ սույն որոշման 1-ին կետի 
7-րդ ենթակետում նշված անձանց կողմից Երևանի քաղաքապետին ուղղված դիմումը, որին կցվում 
են հաշմանդամություն ունեցող անձի կարգավիճակը հավաստող, այդ թվում` բժշկասոցիալական 
փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի որոշման, ավտոտրանսպորտային 
միջոցի տեխնիկական անձնագրի, վարորդական իրավունքի և օրենքով նախատեսված այլ 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները:  

4) Սույն որոշման 1-ին կետի 8-րդ ենթակետում նշված դեպքում՝ սույն որոշման 1-ին կետի 
8-րդ ենթակետում նշված անձանց կողմից Երևանի քաղաքապետին ուղղված դիմումը, որին կցվում 
են ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականության վկայականի կամ ավտոտրանսպորտային 
միջոցն օրինական այլ հիմքով տիրապետելու հանգամանքը հաստատող փաստաթղթերի, 
տեխնիկական անձնագրի պատճենները: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

11. ԼՍԵՑԻՆ - Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
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. 
1. Լուսինե Գևորգյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

             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 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-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, 
            2) Արցախյան և Աֆղանստանի պատերազմներում զոհվածների, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության մարտական գործողությունների 
կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության կամ հատուկ 
առաջադրանքներ կատարելու կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների 
հետևանքով 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, 

4) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների 
կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության կամ հատուկ 
առաջադրանքներ կատարելու կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների 
հետևանքով գերեվարված կամ անհայտ կորած անձինք: 
              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. Սույն որոշմամբ սահմանված գույքահարկի գծով արտոնություններից գրավոր 
հրաժարվելու դեպքում արտոնությունը համարվում է չսահմանված՝ տվյալ դիմողի մասով: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

12. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագրի հաստատման մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային 
ծրագրերի վարչության պետի պաշտոնակատար Արամ Հովսեփյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 
ավագանու 7 անդամ. 
 1. Արման Անտոնյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Անահիտ Ասատրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3. Սերգեյ Գյոզալյան- Երևանի ավագանու անդամ 
 4. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 5. Տիգրան Գալստյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 6. Լիլիթ Պիպոյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 7. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 
քաղաքապետ Հ. Մարությանը, քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հ. Սարգսյանը, քաղաքապետի 
տեղակալ Ս. Հարությունյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային 
ծրագրերի վարչության պետի պաշտոնակատար Ա. Հովսեփյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագրի 
հաստատման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 5 
անդամ. 

1. Գրիգորի Երիցյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Սերգեյ Գյոզալյան-Երևանի ավագանու անդամ 
3. Արման Անտոնյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
4.Գայանե Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
5.Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագիրը՝ համաձայն 
հավելվածի: 



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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
 

Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 

կանոնակարգը հաստատելու մասին» N1-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 105-րդ կետի 

համաձայն՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի նիստի օրակարգի մնացած հարցերի քննարկումը 

շարունակվեց հաջորդ աշխատանքային օրը՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ին, ժամը 11.00-ին: 

 
 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                    Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կազմեց՝   
Ն. Ղուկասյան   


