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10 օգոստոսի 2021 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3 Ա  
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու 41 անդամ: 
Նիստը վարում էր Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը:   

 Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 
Երևանի քաղաքապետի խորհրդականները, քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետ Գ.Խաչատրյանը, աշխատակազմի իրավաբանական վարչության 
պետի պաշտոնակատար Ա.Մուրադյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 
վարչության պետի պաշտոնակատար Ռ.Գյոզալյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
լրատվության վարչության պետի պաշտոնակատար Տ. Գևորգյանը: 
 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով՝ տեղեկացրեց, որ ԻՄ ՔԱՅԼԸ 
կուսակցությունների դաշինքի Երևան քաղաքի ընտրական ցուցակով ընտրված Երևան քաղաքի 
ավագանու անդամ Հռիփսիմե Հունանյանը դիմում է ներկայացրել ավագանու անդամի 
լիազորությունները  դադարեցնելու  մասին: Համաձայն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
2021 թվականի օգոստոսի 4-ի հ.36 արձանագրության՝ Երևանի ավագանու Իմ Քայլը 
կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարած ավագանու անդամ՝ Հռիփսիմե Հունանյանի մանդատը տրվել է Իմ Քայլը 
կուսակցությունների դաշինքի ընտրական  ցուցակի  հերթական հաջորդ  թեկնածու Արտյոմ 
Հակոբյանին: ԻՄ ՔԱՅԼԸ կուսակցությունների դաշինքի Երևան քաղաքի ընտրական ցուցակով 
ընտրված Երևան քաղաքի ավագանու անդամ Արտյոմ Հակոբյանը դիմում է ներկայացրել 
ավագանու անդամի լիազորությունները  դադարեցնելու  մասին: 

 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2021 թվականի 

օգոստոսի 10-ի արտահերթ նիստի օրակարգը և ընթացակարգը, որի համար հիմք է հանդիսանում 
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին»  օրենքի  30-րդ  հոդվածը. 

1) Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի  N310-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին: 

2) Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
3) Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
4) Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

 

 
 
 



           
            1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու  մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 

ավագանու 2 անդամ. 
1. Լևոն Զաքարյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Տիգրան Գալստյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հ.Սարգսյանը և Երևանի քաղաքապետի տեղակալ                                
Ս. Ներսեսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու  
մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

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

1. Արմեն Գալջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար 
2. Լևոն Զաքարյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան քաղաքի 
2021 թվականի բյուջեի մասին» N 310-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) հաստատված Երևան 
քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի ֆոնդային մասի պահուստային ֆոնդից պոմպակայանի ձեռք 
բերման նպատակով հատկացնել 72,500.0 հազար դրամ՝  բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Շենքերի և շինությունների ձեռք բերում» հոդվածով: 

    2. Որոշման NN  2, 3, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն       NN 
1-4 հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`36, դեմ`1, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
   
 
             2. 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» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Տիտոգրադյան փողոց հ.14 հասցեում «Էրեբունի բժշկական 
կենտրոն» ՓԲԸ-ին ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասից 
առանձնացված (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման    հ.22032021-01-
0195 վկայական) /վարձակալության իրավունքով Իրինա Քուշկյանին տրամադրված/  3256.0քմ  
մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «բնակավայրերի» հողերի կատեգորիայից 
փոխադրել «արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
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 39  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`34, դեմ`0, ձեռնպահ`5 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

             3. 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» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

  ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Էրեբունու փողոցի հ.8 հասցեում գտնվող Հայաստանի 
Հանրապետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 0.2հա մակերեսով հողամասի 
նպատակային նշանակությունը հատուկ 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  39  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`37, դեմ`0, ձեռնպահ`2 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

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

վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են  

ավագանու 3 անդամ. 
1. Հայկ Միրզոյան – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Արման Բաբաջանյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Գ. Խաչատրյանը: 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Լիլիթ Կիրակոսյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը 
փոխելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 3 
անդամ. 

1. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Սերգեյ Գյոզալյան- Երևանի ավագանու անդամ 

             3. Լիլիթ Կիրակոսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 



          «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի 
վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի պետի                                                                                                                
պաշտոնակատար Անդրանիկ Սեդոյանը: 
          Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 
կառավարման վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 
         ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Գրիբոյեդովի փողոցի հ.48/6 հասցեում «Գազավիկ» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 
/անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.24022021-01-0030 վկայական/ 
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  37  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`24, դեմ`6, ձեռնպահ`6 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 
 
 

 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                           Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կազմեց՝  
 Ն. Ղուկասյան   


