
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
14 սեպտեմբերի 2021 թվական 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 7/1 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  7-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 1-ԻՆ ՆԻՍՏԻ 
 

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

Ս. Ներսեսյանը, Ս. Հարությունյանը, Գ. Մելքոմ Մելքոմյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
քարտուղար Դ.Համբարյանը, քաղաքապետի խորհրդականներ՝ Դ.Ճգնավորյանը, Կ.Արեյանը, 
Գ.Բարսեղյանը, Հ.Պողոսյանը, Ա.Սարգսյանը, քաղաքապետի մամուլի քարտուղար                                     
Հ.Կարապետյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Գ.Խաչատրյանը, բնապահպանության վարչության պետ Գ.Նազարյանը, 
իրավաբանական վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տ.Մարգարյանը, 
կազմակերպական վարչության պետ Ա.Վարդանյանը, հանրակրթության վարչության պետ 
Կ.Սարգսյանը, տրանսպորտի վարչության պետ Է.Գալստյանը, լրատվության վարչության պետ              
Ի. Կուբատյանը: 

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

հոդվածի 5-րդ մասով՝ Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը տեղեկացրեց. 
Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ, ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

ղեկավար Սուրեն Էյրամջյանը դիմում է ներկայացրել ավագանու անդամի լիազորությունները  
դադարեցնելու  մասին: ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության կողմից  խմբակցության ղեկավար է ընտրվել 
Արմեն Գալջյանը, խմբակցության քարտուղար է ընտրվել  Լևոն  Հովհաննիսյանը: 

Համաձայն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի օգոստոսի 16-ի հ.37 
արձանագրության՝ Երևանի ավագանու Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական 
ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամ՝                       
Արտյոմ Հակոբյանի  մանդատը տրվել է Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական  
ցուցակի  հերթական հաջորդ  թեկնածու Արտաշես Ջավադյանին: Արտաշես Ջավադյանը դիմում է 
ներկայացրել ավագանու անդամի լիազորությունները  դադարեցնելու  մասին: 

Համաձայն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ի 
հ.38  արձանագրության՝ Երևանի ավագանու Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական 
ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամ՝                       
Արտաշես Ջավադյանի  մանդատը տրվել է Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական  
ցուցակի  հերթական հաջորդ  թեկնածու Տիգրան Խաչատրյանին: 

 
Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանի կողմից առաջարկվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2021  թվականի  հոկտեմբերի 26-ին,  ժամը  11.00-ին: 
 Առաջարկն ընդունվեց: 
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Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանն առաջարկեց, որ Երևանի ավագանու 14.09.2021թ. 
նիստի օրակարգի նախագծի 16-րդ հարցը՝ «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման 
նախագիծն քննարկել որպես օրակարգի նախագծի 3-րդ հարց: 

Առաջարկն ընդունվեց: 
 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2021 թվականի 

սեպտեմբերի 14-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 
1. Երևանի ավագանու 7-րդ նստաշրջանի  1-ին նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 
2. Երևանի ավագանու 7-րդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը 

հաստատելու մասին: 
3. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի  N310-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
4. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
5. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
6. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
7. Վթարային տեխնիկական վիճակ ունեցող շենքերի բնակիչներին վերաբնակեցնելու 

ծրագիրը հաստատելու մասին: 
8. «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման 

արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: 
9. Երևան քաղաքում աղբյուր-հուշակոթող տեղադրելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու 

մասին: 
10. Պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին: 
11. «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությանն 

անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու մասին: 
12. Երևանի մի շարք համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններն անվանափոխելու 

և կանոնադրությունները նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին: 
13. «ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու 

իրավունք տալու մասին: 
14. «Նոր Զովք» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու 

իրավունք տալու մասին: 
15. Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի N312-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
16. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
17. 2021 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին: 
18. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

 
 

1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի ավագանու 7-րդ  նստաշրջանի 1-ին նիստի օրակարգը հաստատելու 
մասին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու  42  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`40, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվեց միաձայն  
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2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի ավագանու 7-րդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ 
հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը  հայտնեց, որ, ղեկավարվելով Երևան քաղաքի 
ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի N1-Ն որոշմամբ ընդունված  կանոնակարգի 96-րդ կետով, 
Երևանի ավագանու 7-րդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովը ձևավորելու 
նպատակով խմբակցությունները ներկայացրել են առաջարկություններ՝ հաշվիչ հանձնաժողովի 
կազմում  ավագանու  հետևյալ  անդամների թեկնածություններն առաջադրելու համար. 

- ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցություն՝  Էդուարդ Ավետիսյան, 
- ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցություն՝ Մարկոս Հարությունյան, 
 - ԼՈՒՅՍ խմբակցություն՝ Անի Խաչատրյան 
ՈՐՈՇՎԵՑ – Հաստատել Երևանի ավագանու 7-րդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ 

հանձնաժողովի կազմը. 
1. Էդուարդ Ավետիսյան – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցություն 
2. Մարկոս Հարությունյան– Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցություն 
3. Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցություն 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու 42  անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ - 42 
                                                                                դեմ – 0 
                                              ձեռնպահ – 0 

Որոշումն ընդունվեց միաձայն 
 

3. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի  N310-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  –Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
           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 քաղաքապետի 
տեղակալ Ս.  Ներսեսյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ  
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 
23-ի  N310-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 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան 
քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» N 310-Ն որոշման  (այսուհետ՝ Որոշում)  NN 
2, 3, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 1-4 հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  41 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`40, դեմ`0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

4. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու 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 քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 
23-ի N310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  
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ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

1.Լիլիթ Կիրակոսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Գայանե Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան 

քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» N 310-Ն որոշման NN  2, 3, 6 և 7 
հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 1-4 հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  38 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`37, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու 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 քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 
23-ի N310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
1.Դավիթ Խաժակյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան 
քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» N 310-Ն որոշման  (այսուհետ՝ Որոշում)    
NN 1, 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN1-5 հավելվածների: 
 2. Որոշման 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
 «2. Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից 
«Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի 
կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի ճանապարհային շինարարություն, 
համակարգում և կառավարում (պատվիրակված լիազորություններ)» ծրագրերի իրականացման 
համար հատկացնել 4,095,875.2 հազար դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով:» 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  36 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`34, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  –Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Տիգրան Գալստյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Մարկոս Հարությունյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 
քաղաքապետ Հ. Մարությանը և քաղաքապետի տեղակալ Ս. Ներսեսյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ    
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 
23-ի N310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  
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ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 3 
անդամ. 

1.Արմեն Ներսիսյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ 
2. Լուսինե Գևորգյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Մարկոս Հարությունյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

անդամ 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան 

քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» N 310-Ն որոշման NN 2, 3, 4, 5, 6 և 7 
հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 1-6 հավելվածների: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

7. ԼՍԵՑԻՆ - Վթարային տեխնիկական վիճակ ունեցող շենքերի բնակիչներին 
վերաբնակեցնելու ծրագիրը հաստատելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  –Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 4  անդամ. 
 1. Արմեն Ներսիսյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ 
 2. Մարկոս Հարությունյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
անդամ 
 3. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 4. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 
քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հ.Սարգսյանը, քաղաքապետի տեղակալներ՝ Ս.Ներսեսյանը,            
Գ. Մելքոմ Մելքոմյանը, քաղաքապետի խորհրդական Հ. Պողոսյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ  
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Վթարային տեխնիկական վիճակ ունեցող շենքերի 
բնակիչներին վերաբնակեցնելու ծրագիրը հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևան քաղաքի Արցախի պողոտա 4-րդ նրբանցք N10 
(հանրակացարանի մասնաշենք), Արցախի պողոտա 4-րդ նրբանցք N10 (սպորտային մասնաշենք), 
Արցախի պողոտա 4-րդ նրբանցք N10/1 հասցեների քանդման ենթակա 4-րդ աստիճանի 
վնասվածություն (վթարային տեխնիկական վիճակ) ունեցող հանրակացարանային 3 շենքերի 
բնակիչներին վերաբնակեցնելու ծրագիրը՝ Երևան քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող, 
պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի, իրավաբանական անձանց 
կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության մասնավորեցումից Երևանի 
քաղաքապետարանի անվամբ բացված հատուկ հաշվում (հաշվի համարը՝ 900018211020) 
կուտակված միջոցների մնացորդից 500,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով գումարի հաշվին:  

2. Երևանի քաղաքապետին՝ ներկայացնել առաջարկություն Երևան քաղաքի 2021 թվականի 
բյուջեում համապատասխան չափով ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու վերաբերյալ: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
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8. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի 
տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  –Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Անի Խաչատրյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
 2. Իզաբելլա Աբգարյան-Երևանի ավագանու անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ  
Լևոն Հովհաննիսյանը 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 գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

1.Սերգեյ Գյոզալյան- Երևանի ավագանու անդամ 
2. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության 

կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ պայմանավորված՝ 893.400.000 (ութ հարյուր 
իննսուներեք միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամով ավելացնելու նպատակով լրացուցիչ 89.340 
(ութսունինը հազար երեք հարյուր քառասուն) հատ հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի 
(յուրաքանչյուրը՝ 10.000 դրամ անվանական արժեքով) տեղաբաշխման արդյունքները:  

2. «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը 
սահմանել 2.381.740.000 (երկու միլիարդ երեք հարյուր ութսունմեկ միլիոն յոթ հարյուր քառասուն 
հազար) դրամ, որը կազմում է 238.174 (երկու հարյուր երեսունութ հազար  հարյուր 
յոթանասունչորս) հատ 10.000 դրամ անվանական արժեքով հասարակ (սովորական) 
բաժնետոմսեր: 

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

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  34 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`33, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 
 
9. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքում աղբյուր-հուշակոթող տեղադրելու վերաբերյալ 

համաձայնություն տալու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  –Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը:  
 Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը տեղեկացրեց, որ հարցի քննարկմանը հրավիրված 
են  նախաձեռնող խմբի անդամներ՝ Արտյոմ Երկանյանը և Արմեն Գևորգյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 3 անդամ. 
 1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 2. Տիգրան Գալստյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3. Պավել Սարգսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 
քաղաքապետի խորհրդական Կ. Արեյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքում աղբյուր-հուշակոթող 
տեղադրելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  
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ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 3 
անդամ. 

1.Իզաբելլա Աբգարյան- Երևանի ավագանու անդամ 
2.Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Արման Անտոնյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 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: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
10. ԼՍԵՑԻՆ - Պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին: 

             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  –Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 
1 անդամ. 
 1. Տիգրան Գալստյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ «Պայմանագրի գործողության ժամկետը 
երկարաձգելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

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

1.Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2.Գայանե Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին` Երևան համայնքի սեփականությունը 

հանդիսացող Չեխովի փողոցի հ.33 հասցեում գտնվող գույքի նկուղային, առաջին և երկրորդ 
հարկերից ««ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ» հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն» 
բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը տրամադրված 900.0քմ մակերեսով 
/Շենգավիթ Չեխովի փողոց հ.33/1, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման 19.06.2013թ. հ.19062013-01-0148 վկայական/ տարածքի անհատույց օգտագործման 
պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգել  5 (հինգ) տարի ժամկետով: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  34 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`32, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
11. ԼՍԵՑԻՆ - «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական 

կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  –Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ ««Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական 
հասարակական կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու 
մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  
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ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1  անդամ. 
1.Դավիթ Խաժակյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին` Երևան համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող անշարժ գույքերը /ոչ բնակելի տարածքները/ անհատույց օգտագործման 
իրավունքով 3 /երեք/ տարի ժամկետով տրամադրել «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական 
հասարակական կազմակերպությանը՝ համաձայն հավելվածի: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

12. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի մի շարք համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններն 
անվանափոխելու և կանոնադրությունները նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության 
վարչության պետ Կարեն Սարգսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 
1 անդամ. 
 1. Էռնեստ Ավանեսով-Երևանի ավագանու անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետ Կ. Սարգսյանը: 
  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի մի շարք համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններն անվանափոխելու և կանոնադրությունները նոր խմբագրությամբ 
հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Անվանափոխել Երևանի մի շարք համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունները՝ համաձայն  N1  հավելվածի։   

2. Հաստատել սույն որոշման N1 հավելվածում նշված համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների  կանոնադրությունները  նոր խմբագրությամբ՝  համաձայն NN 2-156 
հավելվածների: 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
13. ԼՍԵՑԻՆ - «ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ 

կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 
պետ Էդգար Գալստյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
            Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ ««ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական 
ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դավիթ 
Խաժակյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ-ին սույն որոշման հավելվածում նշված տա-
րածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղ: 
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ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  35 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`31, դեմ`1, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
14. ԼՍԵՑԻՆ - «Նոր Զովք» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ 

կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 
պետ Էդգար Գալստյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 3 անդամ. 
 1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ  
 2. Արման Բաբաջանյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3. Սերգեյ Գյոզալյան-Երևանի ավագանու անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Էդգար Գալստյանը: 
            Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ ««Նոր Զովք» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական 
ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «Նոր Զովք» ՍՊԸ-ին սույն որոշման հավելվածում նշված տա-
րածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղ: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  34 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`30, դեմ`1, ձեռնպահ`1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
15. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի N312-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության 
վարչության պետ Գևորգ Նազարյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ  
 2. Սերգեյ Գյոզալյան- Երևանի ավագանու անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետ Գ. Նազարյանը: 
            Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի 
հոկտեմբերի 24-ի N312-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային՝ իրավական հարցերի 
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Գալջյանին հարց ուղղեց ավագանու 1 անդամ. 
 1. Սերգեյ Գյոզալյան-Երևանի ավագանու անդամ 
 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 
կողմից նշանակած գլխադասային՝ իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ          
Ա. Գալջյանը: 

«Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի N312-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ 
պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
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ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

1.Միքայել Մանրիկյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
ղեկավար 

2.Արմեն Ներսիսյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

բնապահպանության վարչության պետ Գ. Նազարյանը: 
      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի «Երևան 

քաղաքում ընտանի կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները հաստատելու մասին»              
N312-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 
            1) Վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ «Երևան քաղաքում տնային կենդանիների 
պահման կանոնները հաստատելու մասին». 
             2) Հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  38 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`36, դեմ`1, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

16. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Պավել Սարգսյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 3 անդամ. 
 1. Միքայել Մանրիկյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 
ղեկավար 
 2. Տիգրան Գալստյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 3. Սերգեյ Գյոզալյան-Երևանի ավագանու անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի ավագանու 
ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Պավել Սարգսյանը: 
            Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լիլիթ Կիրակոսյանը 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 Հանրապետության փողոցի հ.65 հասցեում «Աստորիա 
Ինվեստ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող (անշարժ գույքի նկատմամբ 
իրավունքների պետական գրանցման հ.12062017-01-0050 վկայական) 5472.12քմ 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  34 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`29, դեմ`1, ձեռնպահ`2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
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17. ԼՍԵՑԻՆ - 2021 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու 
մասին: 
             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության 
վարչության պետ Գևորգ Նազարյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 
 1. Սերգեյ Գյոզալյան-Երևանի ավագանու անդամ  
 2. Պավել Սարգսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետ Գ. Նազարյանը: 
            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 Երևան քաղաքի վարչական տարածքում ավագանու որոշմամբ 
սահմանված տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 2021 թվականի համար 
սահմանված տեղական տուրքի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում են արտոնություններ՝ 
տեղական տուրքի նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  35 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`33, դեմ`0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
18. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

             ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 
           ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 
անդամներ չեն գրանցվել: 
            Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լիլիթ Կիրակոսյանը 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 Աճառյան փողոցի հ.2/1 հասցեում գտնվող 9378.5քմ 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  34 անդամ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –       կողմ`27, դեմ`1, ձեռնպահ`3 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ  ՏԵՂԱԿԱԼ,  
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                            Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

Կազմեց՝   
Ն. Ղուկասյան   
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