
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
 

26 հոկտեմբերի 2021 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 7/2 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  7-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 2-ՐԴ 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, Հ.Պողոսյանը, քաղաքապետի մամուլի քարտուղար 

Հ.Կարապետյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետ Գ.Խաչատրյանը, իրավաբանական վարչության պետի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Տ.Մարգարյանը, ֆինանսական վարչության պետ  Վ. Արևշատյանը,  

կազմակերպական վարչության պետ Ա.Վարդանյանը, լրատվության վարչության պետ 

Ի.Կուբատյանը, առևտրի և ծառայությունների վարչության պետի տեղակալ                              

Է. Ամիրաղյանը: 

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով՝ Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը տեղեկացրեց. 

Համաձայն ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի 

սեպտեմբերի 15-ի հ.39 արձանագրության՝ Երևանի ավագանու Իմ Քայլը 

կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները 

վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամ՝ Սուրեն Էյրամջյանի մանդատը տրվել է Իմ 

Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական  ցուցակի  հերթական հաջորդ  

թեկնածու  Զարուհի  Աղաջանյանին:  



Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանի կողմից առաջարկվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2021  թվականի  նոյեմբերի 30-ին,  ժամը  11.00-ին: 

 Առաջարկն ընդունվեց: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը հայտնեց, որ Երևան քաղաքի ավագանու 

2021 թվականի հոկտեմբերի 26-ի նիստի օրակարգի նախագծի 2-րդ՝ «Մշակույթի, 

կրթության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու և 

Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N3-Ա որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» և 3-րդ՝ «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի 

նոյեմբերի 27-ի N28-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին» 

հարցերի հեղինակներ՝ Արմեն Գալջյանը և Լևոն Հովհաննիսյանն առաջարկել են նշված 

հարցերը քննարկել օրակարգի նախագծի՝ համապատասխանաբար  8-րդ  և  9-րդ 

հարցեր: 

Առաջարկն ընդունվեց: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանն առաջարկեց Երևան քաղաքի ավագանու 

2021 թվականի հոկտեմբերի 26-ի նիստի օրակարգի նախագծի 29-րդ հարցը՝ «Երևան 

քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ավագանու որոշման նախագիծը քննարկել  

որպես  օրակարգի  նախագծի  4-րդ  հարց: 

Առաջարկն ընդունվեց: 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը հայտնեց, որ լրացուցիչ 

ուսումնասիրությունների անհրաժեշտությունից ելնելով, օրակարգի նախագծի 27-րդ 

հարցը՝ «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N304-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ավագանու  որոշման  նախագիծը  հանում է 

քննարկումից: 

Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար Արմեն 

Գալջյանն առաջարկեց լրացուցիչ ուսումնասիրությունների անհրաժեշտությունից ելնելով, 

օրակարգի նախագծի  24-րդ հարցը՝ «Հողամասերի նպատակային նշանակությունները 

փոխելու մասին» ավագանու  որոշման  նախագիծը հանել քննարկումից: 

Առաջարկն ընդունվեց: 

 

 



Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար 

Միքայել Մանրիկյանն առաջարկեց օրակարգի նախագծի 9-րդ՝ «Երևան քաղաքի 

ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ի N28-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ  կատարելու մասին» հարցը լրամշակելու, լրացումներ ու փոփոխություններ 

կատարելու նպատակով  հանել քննարկումից: 

Առաջարկն չընդունվեց: 

Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար Արմեն 

Գալջյանն առաջարկեց օրակարգի նախագծի 16-րդ հարցը՝ «Ալբերտ Ազարյանի արձանի 

տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին» հարցը քննարկել որպես  օրակարգի  

նախագծի  7-րդ  հարց: 

Առաջարկն ընդունվեց: 

 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2021 

թվականի հոկտեմբերի 26-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 

1. Երևանի ավագանու 7-րդ նստաշրջանի 2-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու 

մասին: 

2. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու 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. Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին: 

7. Ալբերտ Ազարյանի արձանի տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին: 

8. Մշակույթի, կրթության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի 

նախագահ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի   10-ի 

N3-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին: 

9. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ի  N28-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: 



10. Սվետլանա Հովհաննեսի Նավասարդյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» 

կոչում շնորհելու մասին: 

11. Նորայր Գուրգենի Մեհրաբյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում 

շնորհելու մասին: 

12. Ռոբերտ Վաղարշակի Էլիբեկյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում 

շնորհելու մասին: 

13. Արտյուշա Հակոբի Կարապետյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում 

շնորհելու մասին: 

14. Էդուարդ Խաչիկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման 

մասին: 

15. Հենրիկ Մամյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման 

մասին: 

16. Իգոր Մուրադյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման 

մասին: 

17. Սոս Մանուկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին: 

18. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

19. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

20. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

21. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

22. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

23. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

24. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N315-Ն որոշման 

մեջ լրացումներ կատարելու մասին: 

25. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Հ. Մուրադյան փող. 9 հասցեի 

բնակելի տան 1/3 բաժնեմասն անհատույց օտարելու մասին: 

26. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի հունիսի 24-ի N242-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին: 

27. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N267-Ն որոշման 

մեջ լրացումներ կատարելու մասին: 

 

 



 

1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի ավագանու 7-րդ նստաշրջանի 2-րդ նիստի օրակարգը 

հաստատելու մասին։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու  42 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –      կողմ` 36, դեմ` 3, ձեռնպահ` 2 

                                                   Որոշումն ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ 

 

2. 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 հարց ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 1 անդամ. 

 1. Լևոն Զաքարյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի առաջին  տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 

  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 և 

գումար հատկացնելու 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 բյուջեի մասին» N 310-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) 

հաստատված Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի ֆոնդային մասի պահուստային 

ֆոնդից անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով հատկացնել 8,876.5 հազար դրամ՝  

բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների 

ձեռք բերում» հոդվածով և 15,991.6 հազար դրամ՝ բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման «Հող» հոդվածով: 

2. Որոշման NN 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ 

համաձայն NN 1-4 հավելվածների: 



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 42 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 41, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0 

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  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 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 - 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 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 9,454,275.2 հազար 

դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» 

հոդվածով:» 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 42 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 գրանցվել 

են ավագանու 3 անդամ. 

 1. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 2.Արման Անտոնյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 3. Պավել Սարգսյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ Հ. Մարությանը և քաղաքապետի տեղակալ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանը: 

  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. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 

«Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» N310-Ն որոշման NN 2, 3, 

6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 1-4 հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 31, դեմ` 1, ձեռնպահ` 7 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

 

 



 

5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի         

N310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական 

վարչության պետ Վիլեն Արևշատյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 3 անդամ. 

 1. Իզաբելլա Աբգարյան-Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

2. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 3. Արման Անտոնյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

  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. Լուսինե Գևորգյան - Երևան քաղաքի 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, 

4, 5, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 1-6 

հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 36, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

 



 

6. ԼՍԵՑԻՆ - Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական 

վարչության պետ Վիլեն Արևշատյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 1 անդամ. 

 1. Արման Անտոնյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Աուդիտորական ծառայություն 

ներգրավելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվության վերաբերյալ անկախ աուդիտ անցկացնելու նպատակով ներգրավել 

աուդիտորական ծառայություն։ 

      2. Հաստատել սույն որոշման 1-ին կետում նշված նպատակով ձեռք բերվող 

աուդիտորական ծառայության տեխնիկական բնութագիրը՝ համաձայն հավելվածի։ 

          3. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝  համաձայն  «Գնումների մասին» օրենքի 

15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ մինչև ֆինանսական միջոցներ նախատեսելը, «Գնումների 

մասին» օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված  բաց մրցույթի կիրառմամբ գնում 

կատարելու ձևով, կազմակերպել աուդիտորական ծառայությունների ձեռք բերման 

գործընթացը՝ սույն որոշման 2-րդ կետով հաստատված տեխնիկական բնութագրին 

համապատասխան: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 35, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 



 

7. ԼՍԵՑԻՆ - Ալբերտ Ազարյանի արձանի տեղադրմանը համաձայնություն տալու 

մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 2 անդամ. 

 1. Արման Անտոնյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 2. Մարկոս Հարությունյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության քարտուղար 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ Հ.Մարությանը, քաղաքապետի տեղակալ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանը, 

քաղաքապետի խորհրդական Դ. Ճգնավորյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ  Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Ալբերտ Ազարյանի արձանի 

տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 

կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն և առաջարկվել է նախագիծը լրամշակել: 

Ներկայացված առաջարկությունը նախագծի հեղինակի կողմից չի ընդունվել, քանի 

որ  համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 31-ի  հ.551-Ն որոշմամբ 

սահմանված կարգի 2-րդ կետի 2-րդ պարբերության՝ արձանի էսքիզային առաջարկը 

նախապես համաձայնեցվել է նշանավոր  գործչի՝ Ալբերտ Ազարյանի հետ: 

Գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը 

տեղեկացրեց, որ քննարկումների արդյունքում արձանի ներկայացված էսքիզը 

հավանության է արժանացել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

 

 

 

 



 

1. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն Երևան քաղաքի Մոսկովյան 3 հասցեում՝ 

Երևանի քաղաքապետարանի «Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության 

օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի տարածքում  

Ալբերտ  Ազարյանի արձանը տեղադրելու համար: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 33, դեմ` 1, ձեռնպահ` 2 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

8. ԼՍԵՑԻՆ - Մշակույթի, կրթության և սոցիալական հարցերի մշտական 

հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի 

հոկտեմբերի   10-ի N3-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար Արմեն 

Գալջյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 2 անդամ. 

 1. Իզաբելլա Աբգարյան - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 2. Միքայել Մանրիկյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության ղեկավար 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական վարչության պետ                            

Ա.Վարդանյանը:  

        Պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ Հայկ Միրզոյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ «Մշակույթի, կրթության և սոցիալական 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավագանու 

2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N3-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն:  



 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցությունը տեղեկացրեց, որ 

խմբակցության անդամները չեն  մասնակցի «Մշակույթի, կրթության և սոցիալական 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավագանու 

2018 թվականի հոկտեմբերի   10-ի N3-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

ավագանու որոշման նախագծի քվեարկությանը, հաշվի առնելով, որ ավագանու ԼՈՒՅՍ 

խմբակցության կազմից ավագանու մշակույթի, կրթության և սոցիալական հարցերի 

մշտական հանձնաժողովում խմբակցության անդամ ընդգրկված չէ: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու մշակույթի, կրթության և սոցիալական 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրել Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ Հայկ Միրզոյանին։ 

 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 10-ի «Երևան քաղաքի ավագանու մշակույթի, կրթության և սոցիալական 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» N 3-Ա որոշումը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 38, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0 

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

9. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ի  N28-Ա 

որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լևոն 

Հովհաննիսյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 5 անդամ. 

 1. Միքայել Մանրիկյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության ղեկավար  

 2. Մարկոս Հարությունյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության քարտուղար 

 



 

3. Իզաբելլա Աբգարյան - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

4. Արմեն Ներսիսյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության անդամ 

5. Անի Խաչատրյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

քարտուղար 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց  Երևանի 

ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լևոն Հովհաննիսյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 

թվականի նոյեմբերի 27-ի  N28-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն:  

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են ավագանու 2 անդամ. 

1. Արմեն Ներսիսյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության անդամ 

2. Մարկոս Հարությունյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության քարտուղար 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Մարատ 

Թոխյանը և հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Գալջյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են 

ավագանու 5 անդամ. 

1. Թեհմինա Վարդանյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

անդամ 

2. Իզաբելլա Աբգարյան - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

3. Մարկոս Հարությունյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության քարտուղար 

4. Միքայել Մանրիկյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության ղեկավար 



 

Հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի N1-Ն 

որոշման հավելվածի 114-րդ կետի 18-րդ ենթակետը՝ Երևան քաղաքի ավագանու 

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանրիկյանի պահանջով 

հայտարարվեց ընդմիջում՝ մինչև տասնհինգ րոպե:  

Նիստը վերսկսվեց ժամը 15.30-ին: 

5. Արմեն Ներսիսյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության անդամ 

Եզրափակիչ ելույթներով հանդես եկան Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ Լևոն Հովհաննիսյանը, նախագծի համահեղինակ, Երևանի 

ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը և Երևանի 

քաղաքապետի կողմից նշանակված գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Մարատ 

Թոխյանը: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ի 

«Երևան քաղաքի ավագանու անդամներին դրամական փոխհատուցում տրամադրելու 

մասին» N28-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը. 

1) Որոշման 3-րդ մասի 2-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝  

«2. ավագանու անդամին տվյալ ամսում դրամական փոխհատուցում չի վճարվում, 

եթե նա այդ ամսվա ընթացքում բացակայել է Երևանի ավագանու հերթական նիստից, 

բացառությամբ` այն դեպքերի, երբ տվյալ ամսում Երևանի ավագանու հերթական նիստ 

տեղի չի ունեցել:»: 

2) Որոշման 3-րդ մասի 3-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«3. սույն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված բացակայությունները 

հիմնավորվում են` Երևանի քաղաքապետարանի «Երևան քաղաքի կառավարման 

տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից էլեկտրոնային համակարգի միջոցով 

վարվող ավագանու նիստին մասնակցած ավագանու անդամների գրանցումների և 

քվեարկությունների մասին տվյալներով, որոնք ներկայացվում են Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարին` յուրաքանչյուր ամսվա համար` 

մինչև հաջորդող ամսվա 5-ը ներառյալ:»: 

3) Որոշումը լրացնել նոր 4-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ` 

 



 

«4. Սույն որոշման իմաստով՝ Երևան քաղաքի ավագանու հերթական նիստից 

անհարգելի բացակայություն է համարվում, եթե ավագանու անդամը չի մասնակցել 

նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի քվեարկությունների գրանցումների ավելի քան 

կեսին:»: 

4) Որոշումը լրացնել նոր 5-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

          «5. Ավագանու հերթական նիստից ավագանու անդամի բացակայությունը 

համարվում է հարգելի՝ հիվանդության պատճառով, որի համար ավագանու անդամը, իսկ 

դրա անհնարինության դեպքում այն խմբակցության ղեկավարը, որի անդամ է 

հանդիսանում տվյալ ավագանու անդամը, Երևանի քաղաքապետին է ներկայացնում 

համապատասխան տեղեկանք բժշկական հաստատությունից, մինչ հաջորդող ամսվա 

ամսի 1-ը, կամ եթե ավագանու անդամը գտնվում է արտերկրում գործուղման մեջ։ Սույն 

կետում նշված դեպքերում ավագանու անդամը չի զրկվում ամսական դրամական 

փոխհատուցումից:» 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 25, դեմ` 7, ձեռնպահ` 4 

                                                Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

10. ԼՍԵՑԻՆ - Սվետլանա Հովհաննեսի Նավասարդյանին «Երևանի պատվավոր 

քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Սվետլանա Հովհաննեսի 

Նավասարդյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին նախագծի 

վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն:  

 

 

 



 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի 2803-րդ տարեդարձի և ծննդյան 75-ամյակի 

առթիվ, Երևան քաղաքի մշակույթի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի, 

երաժշտարվեստում ունեցած հաջողությունների և երկարամյա մանկավարժական 

գործունեության համար դաշնակահարուհի, մանկավարժ, ՀԽՍՀ ժողովրդական 

արտիստ Սվետլանա Հովհաննեսի Նավասարդյանին շնորհել «Երևանի պատվավոր 

քաղաքացի» կոչում: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 34, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

11. ԼՍԵՑԻՆ - Նորայր Գուրգենի Մեհրաբյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» 

կոչում շնորհելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Նորայր Գուրգենի 

Մեհրաբյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին» կոչում 

շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի 2803-րդ տարեդարձի և ծննդյան 80-ամյակի 

առթիվ, Երևան քաղաքի պարարվեստի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի 

ավանդի և ունեցած հաջողությունների համար պարուսույց, ՀՀ ժողովրդական արտիստ 

Նորայր Գուրգենի Մեհրաբյանին շնորհել «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում: 

 



 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 33, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

12. ԼՍԵՑԻՆ - Ռոբերտ Վաղարշակի Էլիբեկյանին «Երևանի պատվավոր 

քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Ռոբերտ Վաղարշակի 

Էլիբեկյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին» կոչում 

շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի 2803-րդ տարեդարձի և ծննդյան 80-ամյակի 

առթիվ,  հայկական կերպարվեստի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի, 

արվեստի բնագավառում ունեցած հաջողությունների և ստեղծագործական նվաճումների 

համար գեղանկարիչ, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ Ռոբերտ Վաղարշակի Էլիբեկյանին 

շնորհել «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 36 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 33, դեմ` 1, ձեռնպահ` 2 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

 

 

 

 



 

13. ԼՍԵՑԻՆ - Արտյուշա Հակոբի Կարապետյանին «Երևանի պատվավոր 

քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 1 անդամ. 

 1. Միքայել Մանրիկյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության ղեկավար 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական վարչության պետ                            

Ա. Վարդանյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Արտյուշա Հակոբի 

Կարապետյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին» կոչում 

շնորհելու մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 

տրվել է դրական եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

1. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի 2803-րդ տարեդարձի առթիվ, Երևան քաղաքի 

պարարվեստի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի և ունեցած 

հաջողությունների համար պարուսույց, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Արտյուշա Հակոբի 

Կարապետյանին շնորհել «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 36 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 35, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

 

 



 

 

14. ԼՍԵՑԻՆ - Էդուարդ Խաչիկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի 

տեղադրման մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Էդուարդ Խաչիկյանի 

հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին» կոչում շնորհելու 

մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 

դրական եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն ակադեմիկոս Էդուարդ Խաչիկյանի 

հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը  Հ.Քոչարի փողոց հ.25 հասցեում փակցնելու 

համար: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 33, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

15. ԼՍԵՑԻՆ - Հենրիկ Մամյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի 

տեղադրման մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Հենրիկ Մամյանի 

հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին» կոչում շնորհելու 



մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 

դրական եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն ՀՀ ժողովրդական նկարիչ, պրոֆեսոր 

Հենրիկ Մամյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Թումանյան փողոց հ.38 

հասցեում փակցնելու համար: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 33 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 31, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

16. ԼՍԵՑԻՆ - Իգոր Մուրադյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի 

տեղադրման մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Իգոր Մուրադյանի 

հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին» կոչում շնորհելու 

մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 

դրական եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն քաղաքագետ, գիտությունների թեկնածու 

Իգոր Մուրադյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Կոմիտասի պողոտա հ.12 

հասցեում փակցնելու համար:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 35, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 



 

17. ԼՍԵՑԻՆ - Սոս Մանուկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի 

տեղադրման մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Հակոբ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ «Սոս Մանուկյանի հիշատակը 

հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին» կոչում շնորհելու մասին» կոչում 

շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն ճարտարապետ, Հայաստանի վաստակավոր 

շինարար Սոս Մանուկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակն Իսահակյան 

փողոց   հ. 18ա հասցեում փակցնելու համար:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 33, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

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 

նախագահ Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին» կոչում շնորհելու մասին» կոչում շնորհելու մասին 

նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն:  

 



 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

1. Մարկոս Հարությունյան - Երևան քաղաքի ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության քարտուղար 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Ղափանցյան փողոցի հ.9/45 հասցեում գտնվող 

1272.06քմ մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «Էներգետիկայի, 

տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 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` 30, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

19. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 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. Վահե Գևորգյան - Երևան քաղաքի ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ  Հ. Մարությանը և քաղաքապետի խորհրդական Դ. Ճգնավորյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն:  

 

 



 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

1. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության  անդամ 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Արաբկիր 39-րդ փողոց հ.2 հասցեում գտնվող 

2282.0քմ մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «էներգետիկայի, 

տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 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 35 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 27, դեմ` 1, ձեռնպահ` 6 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

20. 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 

նախագահ Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոց հ.21/2 հասցեում գտնվող 

սեփականության իրավունքով «Արդօդափոխություն» ԲԲԸ-ին պատկանող /անշարժ 

գույքի սեփականության /օգտագործման/ իրավունքների պետական գրանցման 

հ.2761299 վկայական/ 5483.6քմ 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` 28, դեմ` 2, ձեռնպահ` 4 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

21. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 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. Մարկոս Հարությունյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության քարտուղար 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ Հ. Մարությանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 

կառավարման  վարչության պետ Գ. Խաչատրյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

1. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման  վարչության պետ Գ. Խաչատրյանը: 

        



  

    ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Մոլդովական փողոցի հ.7/9 հասցեում գտնվող, 

52.68քմ մակերեսով 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 36 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 31, դեմ` 1, ձեռնպահ` 4 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

22.  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 2 անդամ. 

 1. Մարկոս Հարությունյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության քարտուղար 

 2. Նուարդ Վարդանյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ Հ. Մարությանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 

կառավարման  վարչության պետ Գ. Խաչատրյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն:  

 

 



 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Մանանդյան 41/48 հասցեում գտնվող 1055.0քմ  

ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով Զոհրաբ Գրիգորյանին և Տաթևիկ 

Մալխասյանին պատկանող /անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման  հ.02042015-01-0150 վկայական/ 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 36 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 27, դեմ` 2, ձեռնպահ` 6 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

23. 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 

նախագահ Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Ներքին Չարբախ հասցեում Արա Գրիգորյանին 

սեփականության իրավունքով պատկանող (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման հ.10032021-01-0169 վկայական) 236.0քմ մակերեսով 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 38 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 30, դեմ` 0, ձեռնպահ` 7 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

24. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 

N315-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 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 «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի N315-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» կոչում 

շնորհելու 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 սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և 

օտարման 2021 թվականի ծրագրի վերաբերյալ» N315-Ն որոշման հավելվածի VI-րդ 

գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 31-39-րդ կետերով՝ համաձայն 

հավելվածի: 

 

 



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 29, դեմ` 0, ձեռնպահ` 4 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

25. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Հ. Մուրադյան փող. 

9 հասցեի բնակելի տան 1/3 բաժնեմասն անհատույց օտարելու 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 «Երևան համայնքի սեփականություն 

համարվող Հ. Մուրադյան փող. 9 հասցեի բնակելի տան 1/3 բաժնեմասն անհատույց 

օտարելու մասին» կոչում շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 

տրվել է դրական եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին` Երևան համայնքի 

սեփականություն համարվող Հ. Մուրադյան փողոցի 9 հասցեի բնակելի տան 1/3 

բաժնեմասը  (անշարժ գույքի նկատմամբ պետական գրանցման  հ. 19082020-01-0425,  

գաղտնաբառ՝   IZAKF5QYHATN  վկայական) սեփականության   իրավունքով  անհատույց  

օտարել (նվիրել)  Ռոզա Գուրգենի Ավետիսյանին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 37, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

                                                                    Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

26. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի հունիսի 24-ի N242-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և 

ծառայությունների  վարչության պետի տեղակալ Էդուարդ Ամիրաղյանը: 



          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 2 անդամ. 

 1. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետի տեղակալ Ս. Հարությունյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

առևտրի և ծառայությունների  վարչության պետի տեղակալ Է. Ամիրաղյանը: 

Հիմք ընդունելով Երևանի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի N1-Ն որոշմամբ 

հաստատված հավելվածի 105-րդ կետի պահանջները՝ որոշվեց Երևանի ավագանու 

26.10.2021թ. նիստի տևողությունը ժամը 17.00-ից հետո երկարաձգել:   

2. Արմեն Գալջյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

ղեկավար 

Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և ծառայությունների  վարչության պետի 

տեղակալ Է. Ամիրաղյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 

թվականի հունիսի 24-ի N242-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» կոչում 

շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

1. Լուսինե Գևորգյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

«Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի հունիսի 24-ի N242-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ 

պարզաբանումներ նեկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի հունիսի 24-ի «Երևան 

համայնքի վարչական տարածքում շրջիկ առևտրի կետերին ներկայացվող պահանջները, 

պայմանները, շրջիկ առևտրի իրականացման թույլատրելի վայրերը, դրանց 

տրամադրման (հատկացման) կարգը, ժամկետները, պայմանները և գործունեության 



իրականացման ժամերը, ինչպես նաև վաճառվող ապրանքների կամ մատուցվող 

ծառայությունների չթույլատրվող տեսակները սահմանելու մասին» N242-Ն որոշման 

հավելվածի 20-րդ կետի ցանկի 10-րդ կետը ճանաչել ուժը կորցրած: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 36, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

27. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի  

N267-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և 

ծառայությունների  վարչության պետի տեղակալ Էդուարդ Ամիրաղյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 4 անդամ. 

 1. Արման Անտոնյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 2. Իզաբելլա Աբգարյան - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 3. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 4. Էռնեստ Ավանեսով - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետի տեղակալ Ս. Հարությունյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

առևտրի և ծառայությունների  վարչության պետի տեղակալ Է. Ամիրաղյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 

թվականի սեպտեմբերի 8-ի N267-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» կոչում 

շնորհելու մասին նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն:  

 

 

 

 



 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 

2  անդամ. 

1. Իզաբելլա Աբգարյան - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

2. Լիլիթ Կիրակոսյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N267-Ն որոշման 

մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ 

պարզաբանումներ նեկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի 

«Երևան քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող՝ պետության և համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման տարածքներում (փողոցներ, 

հրապարակներ, զբոսայգիներ և այլ տարածքներ) շրջածախ առևտրի իրականացմանը 

ներկայացվող պահանջները, պայմանները, շրջածախ առևտուր իրականացնելու միջոցով 

վաճառվող ապրանքների տեսակները և շրջածախ առևտրի իրականացման թույլատրելի 

վայրերը սահմանելու մասին» N267-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետի 1-12, 14, 19-21, 23-

33-րդ ենթակետերում «գրքեր» բառից առաջ լրացնել «մանկական խաղալիքներ» 

բառերը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 34 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 29, դեմ` 0, ձեռնպահ` 4 

                                               Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

 

   ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                     ՀԱՅԿ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կազմեց՝   
Ն. Ղուկասյան   


