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ՈՐՈՇՈՒՄ 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՀՈՒՇԱԿՈԹՈՂ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ 
 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի 
օգոստոսի 31-ի N 551 որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ կետը՝ 

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 
1. Տալ համաձայնություն Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու չորրորդ հատվածում՝ 

Ալեք Մանուկյան փողոցի և Տ. Պետրոսյանի անվան շախմատի տան ետնամասին հարող 
կանաչապատ տարածքի կենտրոնական մասում Ազգային արժանապատվության 
ասպետներին նվիրված աղբյուր-հուշակոթող տեղադրելու համար։ 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ – ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՀՈՒՇԱԿՈԹՈՂ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ 
 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

 ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

 Հայոց ցեղասպանության վրիժառուների ժառանգների կողմից ներկայացվել է 
միջնորդություն Երևան քաղաքում տեղադրել Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից վրեժ 
լուծած հերոս հայորդիների հիշատակը հավերժացնող խորհրդանշական հուշակոթող:  

2020 թվականի հուլիսի 10-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի է ունեցել 
քննարկում-խորհրդակցություն, որի ընթացքում ներկայացվել է Երևան քաղաքում արժանապատիվ 
ասպետների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող տեղադրելու վերաբերյալ Հայոց 
ցեղասպանության նրանց ժառանգների կողմից՝ Երևանի քաղաքապետարան ուղղված դիմումը: 

Հայոց ցեղասպանության վրիժառուների հավաքական հուշակոթողի տեղադրման հարցն ունի 
քաղաքական և բարոյահոգեբանական կարևոր նշանակություն: Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցի միջոցառումների շրջանակում 2015թ. հունվարի 29-ին Ծիծեռնակաբերդի 
հուշահամալիրի մոտ հրապարակվեց «Համահայկական հռչակագիրը», որով ի լուր ամբողջ 
աշխարհի ազդարարվում էր հայ ժողովրդի միասնական պայքարի մեկնարկը ոչ միայն Հայոց 
ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման, այլև այդ հանցագործության 
հետևանքների հաղթահարման համար:  

Հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներին վնասազերծած հայ վրիժառուների 
հիշատակը հավերժացնող խորհրդանշական հուշակոթողի տեղադրումով մեկ անգամ ևս լուրջ քայլ 
կկատարվի հայ ժողովրդի շրջանում ցեղասպանված ժողովրդի բարդույթից ազատվելու և 
արժանապատիվ ժողովրդի վերածվելու ուղղությամբ: 

Երևանում Հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներին վնասազերծած հայ 
վրիժառուների հիշատակը հավերժացնող խորհրդանշական հուշակոթողի տեղադրման հարցը 
համայն հայության համար վաղուց հասունացած անհրաժեշտություն է: 

 Հարցի վերաբերյալ դրական եզրակացություններ են ներկայացվել նաև ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարության և Երևանի ավագանու խմբակցությունների կողմից: 

Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկվում է Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու չորրորդ 
հատվածում՝ Ալեք Մանուկյան փողոցի և Տ. Պետրոսյանի անվան շախմատի տան ետնամասին 
հարող տարածքի կենտրոնական մասում տեղադրել Ազգային արժանապատվության ասպետներին 
նվիրված աղբյուր-հուշակոթող:  

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 31-ի  N 551  որոշմամբ հաստատված կարգի     2-րդ 
կետը՝ Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանն է ներկայացվում սույն որոշման նախագիծը։ 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՀՈՒՇԱԿՈԹՈՂ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ 

 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 
 

«Երևան քաղաքում աղբյուր-հուշակոթող տեղադրելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու 
մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական 
ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։  

 
 

 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՀՈՒՇԱԿՈԹՈՂ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ 
 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 

«Երևան քաղաքում աղբյուր-հուշակոթող տեղադրելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու 
մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի 
բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն սպասվում: 
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