
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

28 դեկտեմբերի 2021 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1Ա  
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու 41 անդամ: 

Նիստը վարում էր Երևանի քաղաքապետ  Հրաչյա  Սարգսյանը։ 

 Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին Երևանի քաղաքապետի 

տեղակալներ՝ Սերգեյ Ներսեսյանը, Սերգեյ Հարությունյանը, Գայանե Մելքոմ 

Մելքոմյանը, Երևանի քաղաքապետի խորհրդականներ՝ Դավիթ Ճգնավորյանը, Գարիկ 

Բարսեղյանը, Կամո Արեյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար 

Դավիթ Համբարյանը, Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Սուրեն Ղամբարյանը, 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի 

պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանը, կազմակերպական վարչության պետ Արմինե 

Վարդանյանը, բնապահպանության վարչության պետ Գևորգ Նազարյանը, 

հանրակրթության վարչության պետ Կարեն Սարգսյանը, զարգացման և ներդրումային 

ծարգրերի վարչության պետի պաշտոնակատար Վահագն Գրիգորյանը, անշարժ 

գույքի կառավարման վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը, մշակույթի և 

տուրիզմի վարչության պետ Գոշ Սարգսյանը, գործերի կառավարման և սպասարկման 

վարչության պետի պաշտոնակատար Հովհաննես Հովհաննիսյանը: 

Համաձայն «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 

26-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ որոշվեց Երևանի ավագանու 8-րդ նստաշրջանի 1-ին  

նիստը  գումարել  2022 թվականի փետրվարի 8-ին, ժամը 11.00-ին: 

 

 



 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում 

տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով՝ 

տեղեկացրեց, որ Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ՝ Հայկ 

Մարությանը, Պավել Մազմանյանը, Լիլիթ Պիպոյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը 

դիմումներ են ներկայացրել ավագանու անդամի իրենց լիազորությունները  

դադարեցնելու  մասին: 

Համաձայն Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավարի 

գրության՝ ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վահե Գևորգյանը դիմում է 

ներկայացրել խմբակցության կազմից դուրս գալու մասին: Նա շարունակում է 

ավագանու անդամի իր լիազորությունները և համապատասխան հանձնաժողովում 

աշխատանքները: 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ի հ.40 արձանագրության՝ Երևանի 

ավագանու Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և 

լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամ՝ Գրիգորի Երիցյանի 

մանդատը տրվել է Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական  ցուցակի  

հերթական հաջորդ  թեկնածու Միսակ Սարգսյանին:  

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ի հ.41 արձանագրության՝ Երևանի 

ավագանու Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և 

լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամ՝ Գայանե 

Վարդանյանի  մանդատը տրվել է Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական  

ցուցակի  հերթական հաջորդ  թեկնածու Գառնիկ Վարդանյանին: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2022 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի արտահերթ նիստի օրակարգը և ընթացակարգը, որի 

համար հիմք է հանդիսանում «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին»  օրենքի  30-րդ  հոդվածը. 

1) Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին: 

2) Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ Երևան քաղաքի Գյուրջյան 

փողոցի 11/9 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը քանդելու մասին: 



3) «Նոր բարեկարգում» փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման 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) Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին: 

8) Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2022 թվականի դրույքաչափերը 

սահմանելու  մասին: 

9) Երևան համայնքում տեղական վճարների 2022 թվականի դրույքաչափերը 

սահմանելու մասին: 

10) Երևան համայնքում 2022 թվականի տեղական տուրքերի գծով 

արտոնություններ սահմանելու մասին: 

11) Երևան համայնքում 2022 թվականի տեղական վճարների գծով 

արտոնություններ սահմանելու մասին: 

12) Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի հաստատման մասին: 

13) Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին: 

14) Երևան քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման 

տրամադրելու և օտարման 2022 թվականի ծրագրի վերաբերյալ: 

15) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 

օգտագործման տրամադրելու մասին: 

16) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 

օգտագործման տրամադրելու մասին: 

17) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Արարատյան փողոցի հ.76 

շենքի հ.22 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

18) Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 

19) «Մարաթուկ» մշակութային կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպության լուծարման մասին: 



20)  Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N439-Ա 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 

21) Գույքը որպես նվիրաբերություն և նվիրատվություն ընդունելու մասին: 

22) «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու 

մասին: 

          1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին: 

Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի թեկնածությունը ներկայացրեց 

Երևանի քաղաքապետ  Հրաչյա  Սարգսյանը:  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 

1 անդամ. 

1. Իզաբելլա Աբգարյան - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի առաջին տեղակալի թեկնածու առաջադրված Լևոն Հովհաննիսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի քաղաքապետի 

առաջին տեղակալ նշանակելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 

1 անդամ. 

1. Իզաբելլա Աբգարյան - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

Ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի թեկնածու 

առաջադրված Լևոն Հովհաննիսյանը: 

         ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու անդամ Լևոն Հովհաննիսյանին 

նշանակել Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 41 անդամ 

         ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –     կողմ` 37, դեմ` 1, ձեռնպահ` 3 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

   

 

 



2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ Երևան քաղաքի 

Գյուրջյան փողոցի 11/9 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը քանդելու մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Սուրեն 

Ղամբարյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 2 անդամ. 

 1.  Միքայել Մանրիկյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության ղեկավար 

 2. Դավիթ Խաժակյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

ղեկավար 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևան 

քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Սուրեն Ղամբարյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի 

սեփականություն հանդիսացող՝ «Երևան քաղաքի Գյուրջյան փողոցի 11/9 հասցեում 

գտնվող անշարժ գույքը քանդելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 

կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – Քանդել Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ Երևան 

քաղաքի Գյուրջյան փողոցի 11/9 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 40 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ`  38, դեմ` 0 , ձեռնպահ` 2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

3. ԼՍԵՑԻՆ - «Նոր բարեկարգում» փակ բաժնետիրական ընկերության 

լուծարման մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է  

ավագանու 1 անդամ. 



 1. Լևոն Հովհաննիսյան–Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ Արմեն Գալջյանը տեղեկացրեց, որ  ««Նոր բարեկարգում» փակ 

բաժնետիրական ընկերության լուծարման մասին» նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

1. Դավիթ Խաժակյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

ղեկավար 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով լուծարել «Նոր Բարեկարգում» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (գտնվելու 

վայրը՝ 0010, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Փ.Բյուզանդի հ.1/3, 

պետական գրանցման համարը՝ 286.120.03416)։ 

2.  Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15-օրյա 

ժամկետում ստեղծել լուծարման հանձնաժողով: 

 3.Լուծարման հանձնաժողովին՝ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում ավարտել «Նոր 

Բարեկարգում» փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման գործընթացը և 20-

օրյա ժամկետում լուծարումից հետո մնացած գույքը հանձնել «Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի 

տնօրինությանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 40 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ`  39, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

 

 

 



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

N 310-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 N 310-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 NN 2, 

3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 1-6 

հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ`  39, 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. Անի Խաչատրյան–Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

քարտուղար 

«Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 

պարզաբնումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանը: 

 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 NN 1-5 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 9,404,275.2 

հազար դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ 

ծախսեր» հոդվածով:»: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 40 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ`  39, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

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

N 310-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 NN 1-5 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 8,142,271.3 հազար 

դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» 

հոդվածով:»: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

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

N 310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու 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 N 310-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 հատկացնել 79.9 հազար դրամ՝  բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների ձեռք բերում» 

հոդվածով, 56.0 հազար դրամ՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման «Տրանսպորտային սարքավորուներ» հոդվածով, 1.8 հազար դրամ՝ 

բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Վարչական 

սարքավորուներ» հոդվածով, 28.3 հազար դրամ՝ բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ մեքենաներ սարքավորուներ» հոդվածով և 1.6 

հազար դրամ՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ոչ 

նյութական հիմնական միջոցներ» հոդվածով: 

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

համաձայն NN 1-3 հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2022 թվականի 

դրույքաչափերը սահմանելու  մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքում տեղական 

տուրքերի 2022 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու  մասին» նախագծի 

վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 



      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել Երևան համայնքում (այսուհետ՝ Երևան) տեղական 

տուրքերի 2022 թվականի դրույքաչափերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ. 

1) տեղական տուրք վճարողների գրանցամատյանները վարվում են 

էլեկտրոնային ձևով (համակարգչային ծրագրի կամ ինտերնետային կայքի տեսքով). 

2) Երևանի կողմից մատուցվող ծառայությունների (թույլտվությունների 

տրամադրման) համար տեղական տուրքը գանձվում է նախքան սույն որոշմամբ 

սահմանված գործողությունների կատարումը (վավերացումը) և (կամ) 

թույլտվությունների տրամադրումը կամ համայնքային ծառայությունների մատուցումը. 

3) սույն որոշմամբ սահմանված թույլտվությունների տրամադրումը կամ 

գործողությունների կատարումը կարող է մերժվել Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված դրանց տրամադրման համար նախատեսված 

փաստաթղթերը չներկայացնելու և (կամ) տեղական տուրքի գումարը չվճարելու 

դեպքում: 

3. Երևանի քաղաքապետին՝ ապահովել տեղական տուրքերի դրույքաչափերի, 

վճարման կարգի և ժամկետների, ամսվա ընթացքում տեղական տուրքերի 

յուրաքանչյուր տեսակի մասով փաստացի ստացված եկամուտների, ինչպես նաև 

Երևանի ավագանու սահմանած արտոնություններ ստացած անձանց և 

համապատասխան գումարների վերաբերյալ իրազեկումն Երևանի պաշտոնական 

համացանցային www.yerevan.am կայքում:  

       4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

9. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքում տեղական վճարների 2022 թվականի 

դրույքաչափերը սահմանելու մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 3 անդամ. 

http://www.yerevan.am/


 1. Արման Անտոնյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 2. Լևոն Զաքարյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 3. Սերգեյ Գյոզալյան- Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետի տեղակալներ՝ 

Սերգեյ Ներսեսյանը և Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքում տեղական 

վճարների 2022 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

«Երևան համայնքում տեղական վճարների 2022 թվականի դրույքաչափերը 

սահմանելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանում 

ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանը: 

           ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել Երևան համայնքում (այսուհետ` Երևան) տեղական 

վճարների 2022 թվականի դրույքաչափերը` համաձայն հավելվածի: 

2.  Սահմանել, որ. 

         1) սույն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերի 

նկատմամբ ենթակա է կիրառման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2020 թվականի հունիսի 4-ի N 1023-Ն որոշմամբ Երևանի համար սահմանված 1-ից 

մինչև 12 տարածագնահատման  գոտիականությունը, կիրառելով 1.9 բազային 

(առավելագույն) գործակիցը, ընդ որում` տարածագնահատման 2-րդ գոտուց սկսած` 

յուրաքանչյուր հաջորդ գոտու նկատմամբ կիրառվում է լրացուցիչ նվազեցնող` 0.15 

գործակից. 

2) տեղական վճար վճարողների գրանցամատյանները վարվում են 

էլեկտրոնային ձևով (համակարգչային ծրագրի կամ ինտերնետային կայքի տեսքով). 

3) Երևանի կողմից մատուցվող ծառայությունների համար տեղական վճարը 

գանձվում է ծառայության մատուցումից առաջ, ընդ որում՝ սույն որոշմամբ 



հաստատված հավելվածի 10-րդ և 11-րդ կետերում նշված ծառայությունների 

մատուցման դիմաց տեղական վճարը գանձվում է մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 6-ը, 

բացառությամբ սույն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 7-րդ, 9-րդ և 15-րդ կետերում 

նշվածների, որոնց դեպքում տեղական վճարը գանձվում է ծառայությունը մատուցելուց 

հետո. 

4) սույն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 11-րդ կետում նշված 

ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա տեղական վճարի ամսական 

դրույքաչափը վճարվում է 2022 թվականի 10 ամսվա ընթացքում մատուցած 

ծառայությունների դիմաց (2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2022 թվականի 

հուլիսի 1-ը և 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-

ը ուսուցման համար). 

5) սույն որոշմամբ սահմանված ծառայությունների մատուցումը կարող է մերժվել 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դրանց տրամադրման 

համար նախատեսված փաստաթղթերը չներկայացնելու և (կամ) տեղական վճարի 

գումարը չվճարելու դեպքում: 

    3. Երևանի քաղաքապետին՝ ապահովել տեղական վճարների դրույքաչափերի, 

վճարման կարգի և ժամկետների, ամսվա ընթացքում տեղական վճարների 

յուրաքանչյուր տեսակի մասով փաստացի ստացված եկամուտների, ինչպես նաև 

Երևանի ավագանու սահմանած արտոնություններ ստացած անձանց և 

համապատասխան գումարների վերաբերյալ իրազեկումն Երևանի պաշտոնական 

համացանցային www.yerevan.am կայքում:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 41 անդամ 

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

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

10. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքում 2022 թվականի տեղական տուրքերի գծով 

արտոնություններ սահմանելու մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 1 անդամ. 

http://www.yerevan.am/


 1. Սերգեյ Գյոզալյան- Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ 

Ներսեսյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքում 2022 

թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» նախագծի 

վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել, որ Երևանի վարչական տարածքում գործունեություն 

իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնց 2021 թվականի հարկային 

տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 

շրջանառությունը չի գերազանցել 115 միլիոն դրամը, 2022 թվականի համար 

սահմանված տեղական տուրքի դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառվում են 

դրույքաչափի նվազեցման արտոնություններ, դրանք սահմանելով. 

1) Երևանի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկ 

վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար 2022 թվականի տեղական տուրքի 

դրույքաչափի 58.34 տոկոսի չափով. 

2) Երևանի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում սեղմված 

բնական գազի վաճառքի թույլտվության համար 2022 թվականի տեղական տուրքի 

դրույքաչափի 58.34 տոկոսի չափով. 

3) Երևանի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում 

հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի վաճառքի թույլտվության 

համար 2022 թվականի տեղական տուրքի դրույքաչափի 58.34 տոկոսի չափով: 

2. Երևանի վարչական տարածքում ավագանու որոշմամբ սահմանված տնային 

կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 2022 թվականի համար սահմանված 



տեղական տուրքի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում է արտոնություն՝ տեղական 

տուրքի նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ: 

3. Սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված արտոնությունների կիրառման 

համար հիմք է հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին ուղղված անհատ 

ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի դիմումը՝ տեղական տուրքի 

արտոնություն ստանալու մասին, որին կցվում են անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ 

պետական հաշվառման, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական ռեգիստրի 

վկայականների պատճենները, շենքի կամ շինության սեփականության կամ 

օգտագործման վկայականի պատճենը և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 

կողմից տրված իրացման շրջանառության վերաբերյալ տեղեկանքը: 

         4. Սույն որոշման 1-ին կետում նախատեսված արտոնությունները կիրառվում են 

նաև այն տնտեսվարողների համար, ովքեր ՀՀ արդարադատության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 

հաշվառվել կամ գրանցվել են 2022 թվականի հունվարի 1-ից:  

Սույն կետով նախատեսված արտոնությունների կիրառման համար 

տնտեսավարող սուբյեկտները ներկայացնում են սույն որոշման 3-րդ կետում նշված 

փաստաթղթերը, բացառությամբ՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

տրված իրացման շրջանառության վերաբերյալ տեղեկանքի: 

         5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38 անդամ 

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

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 
11. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքում 2022 թվականի տեղական վճարների գծով 

արտոնություններ սահմանելու մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու ավագանու 

անդամներ չկան: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքում 2022 



թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» 

նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Ելույթների համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել, որ.  

1) Երևանի ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից 

օգտվողների համար 2022 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի 

դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում են արտոնություններ՝ տեղական վճարի 

նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ, եթե՝ 

ա. երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական 

ներկայացուցիչները կամ օրինական ներկայացուցիչներից մեկը մշտապես կամ 

փաստացի հաշվառված են Երևան քաղաքում, 

բ. երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական 

ներկայացուցիչները կամ օրինական ներկայացուցիչներից մեկը ազատամարտիկ են,  

գ. երեխան զոհված զինծառայողի կամ զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի 

անդամ է, 

դ. երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական 

ներկայացուցիչները կամ օրինական ներկայացուցիչներից մեկը Հայաստանի 

Հանրապետության զինված ուժերում կամ այլ զորքերում ժամկետային զինծառայող է, 

ե. միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա է. 

զ. սիրիահայի երեխա է. 

Է. երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական 

ներկայացուցիչները կամ օրինական ներկայացուցիչներից մեկը 1-ին կամ 2-րդ կարգի 

հաշմանդամություն ունեցող անձ է, 

ը. հաշմանդամություն ունեցող երեխա է. 

թ. երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ 

օրինական ներկայացուցիչներից մեկը ներքին տեղահանված անձ է. 

ժ. երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ 

օրինական ներկայացուցիչներից մեկը ունի փախստականի կարգավիճակ. 

 ժա. երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ 

օրինական ներկայացուցիչներից մեկը ունի ՀՀ-ում ապաստան հայցողի կարգավիճակ. 



2) սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում չներառված Երևանի 

ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար 2022 

թվականի համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում 

են դրույքաչափի նվազեցման արտոնություններ, այն սահմանելով՝ 8000 /ութ հազար/ 

դրամ. 

3) 2022 թվականի համար, Երևանի ենթակայության արտադպրոցական 

դաստիարակության հաստատությունների (երաժշտական, կերպարվեստի, արվեստի 

դպրոցներ և այլն) ուսումնական պլանով նախատեսված ծառայություններից սույն 

որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությունում նշված անձանց համար 

կիրառվում է զրոյական դրույքաչափ, իսկ սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի 

մնացած պարբերություններով սահմանված օգտվողների համար կիրառվում են 

դրույքաչափի նվազեցման հետևյալ արտոնությունները. 

ա.  խորացված մասնագիտական երգեցողության ուսուցման համար՝ ամսական 

8000 /ութ հազար/ դրամ. 

բ. գործիքային (դաշնամուր, լարային նվագարաններ, փողային և ազգային 

նվագարաններ, հարվածային գործիքներ, ակորդեոն, տավիղ, կիթառ) բաժիններում 

ուսուցման համար՝ ամսական 8000 /ութ հազար/ դրամ. 

գ. երգեցողության ուսուցման համար՝ ամսական 8000 /ութ հազար/ դրամ. 

դ. պարարվեստի ուսուցման համար՝ ամսական 8000 /ութ հազար/ դրամ. 

ե. կերպարվեստի ուսուցման համար՝ ամսական 8000 /ութ հազար/ դրամ. 

զ. թատերարվեստի ուսուցում՝ ամսական 8000 /ութ հազար/ դրամ. 

 է. սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «է» պարբերությամբ նշված անձինք, 

ինչպես նաև սույն ենթակետի «բ» և «գ» պարբերություններում նշված 

ծառայություններից որևէ մեկով օգտվողները նույն ենթակետի «բ» և «գ» 

պարբերություններում նշված մեկ այլ ծառայությունից օգտվելու համար ամսական 

վճարում են 4000 /չորս հազար/ դրամ. 

4) Երևանի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության 

հաստատությունների (երաժշտական, կերպարվեստի, արվեստի դպրոցներ և այլն) 

ուսումնական պլանով նախատեսված ծառայություններից օգտվողների կողմից մինչև 

2018 թվականի հունվարի 1-ը դպրոցներին վճարվող գումարների և 2022 թվականի 

համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափերի տարբերությունների 



արդյունքում վճարման խնդիրներ ունեցող մինչև 300 երեխայի հաշվարկով 2022 

թվականի համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափերի նկատմամբ 

կիրառվում է զրոյական դրույքաչափ՝ ծառայություններից օգտվողների օրինական 

ներկայացուցիչների դիմումի հիման վրա Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ 

սահմանված կարգով. 

            5) Երևանի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության 

հաստատությունների (երաժշտական, կերպարվեստի, արվեստի դպրոցներ և այլն)  

ուսումնական պլանով նախատեսված ծառայություններից օգտվողների կողմից մինչև 

2018 թվականի հունվարի 1-ը դպրոցներին վճարվող գումարների և 2022 թվականի 

համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափերի տարբերությունների 

արդյունքում վճարման խնդիրներ և/կամ բարձր առաջադիմություն ունեցող մինչև 800 

երեխայի հաշվարկով 2022 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի 

դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառվում են նվազեցման արտոնություններ` դրանք 

սահմանելով 4000 /չորս հազար/ դրամ, ծառայություններից օգտվողների օրինական 

ներկայացուցիչների դիմումի հիման վրա, Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ 

սահմանված կարգով. 

6) Երևանի ենթակայության թանգարանների մուտքի համար 2022 թվականի 

համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում են 

դրույքաչափի նվազեցման կամ զրոյական դրույքաչափի արտոնություններ, դրանք 

սահմանելով. 

հ/հ 
Երևանի 

ենթակայության 
ՀՈԱԿ-ներ 

Մուտքի տոմսի արժեքի տեղական վճարի չափը 

դպրոցական ուսանող մեծահասակ 

Նախադպր. տարիքի երեխաների, 
ժամկետային զին., ՀՊ 
մասնակիցներ, կենսաթոշակառուներ, 
1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող 
անձինք (ուղեկցողի հետ), 2-րդ և 3-րդ 
խմբի հաշմանդամություն ունեցող 
անձինք (առանց 
ուղեկցողի),հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաներ, Թանգարանների 
միջազգային խորհրդի (ԻԿՕՄ) և 
Հուշարձանների և տեսարժան 
վայրերի պահպանման միջազգային 
խորհրդի (ԻԿՕՄՕՍ) անդամներ 

1. 
Երևան քաղաքի 
պատմության 
թանգարան 

500 /հինգ 
հարյուր/ 

դրամ 

1000 /մեկ 
հազար/ 
դրամ 

- 0 /զրո/ դրամ 

2. 
«Էրեբունի» 
պատմահնագիտական 

500 /հինգ 
հարյուր/ 

1000 /մեկ 
հազար/ - 0 /զրո/ դրամ 



արգելոց-թանգարան դրամ դրամ 

2.1. 
Շենգավիթ հնավայր և 
թանգարան 

300 /երեք 
հարյուր/ 

դրամ 

700 /յոթ 
հարյուր/ 

դրամ 

1000 /մեկ 
հազար/ 
դրամ 

0 /զրո/ դրամ 

2.2. 
Կարմիր բլուր 
հնավայր 

300 /երեք 
հարյուր/ 

դրամ 

700 /յոթ 
հարյուր/ 

դրամ 

1000 /մեկ 
հազար/ 
դրամ 

0 /զրո/ դրամ 

3. 
Ժամանակակից 
արվեստի թանգարան 

300 /երեք 
հարյուր/ 

դրամ 

1000 /մեկ 
հազար/ 
դրամ 

- 0 /զրո/ դրամ 

4. 
Կարեն Դեմիրճյանի 
թանգարան 

0 /զրո/ 
դրամ 

0 /զրո/ 
դրամ 

0 /զրո/ 
դրամ 

0 /զրո/ դրամ 

5. 
Ֆրիտյոֆ Նանսենի 
թանգարան 

0 /զրո/ 
դրամ 

0 /զրո/ 
դրամ 

0 /զրո/ 
դրամ 

0 /զրո/ դրամ 

 
6.1) Երևանի ենթակայության թանգարանների մուտքի համար 2022 թվականի 

համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում են 

զրոյական դրույքաչափի արտոնություններ յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրվա 

համար, 

6.2) Երևանի ենթակայության թանգարանների մուտքի համար 2022 թվականի 

համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում են 

դրույքաչափի արտոնություններ` մուտքի մեծաքանակ տոմսերի ձեռք բերման դեպքում` 

կնքելով համապատասխան պայմանագրեր. 

ա. 100-ից 500 տոմս ձեռք բերելու դեպքում` 5 տոկոս, 

բ. 500-ից 800 տոմս ձեռք բերելու դեպքում` 10 տոկոս, 

գ. 800 և ավելի տոմս ձեռք բերելու դեպքում` 15 տոկոս, 

7) ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատեր կամ այլ օրինական 

տիրապետող հանդիսացող և այն ղեկավարող տեղաշարժվելու դժվարություն ունեցող 

հաշմանդամություն ունեցող անձի կամ այդպիսի հաշմանդամություն ունեցող անձին 

կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխա (այսուհետ` հաշմանդամություն ունեցող անձ) 

փոխադրող տրանսպորտային միջոց ղեկավարող անձանց համար 2022 թվականի 

համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառվում է 

արտոնություն` ազատելով հաշվարկված ավտոկայանատեղի տեղական վճարի 

վճարումից. 

8) որպես վառելիք բացառապես էլեկտրաէներգիա օգտագործող և բացառապես 

էլեկտրական շարժիչով աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցի (էլեկտրամոբիլ) 

սեփականատեր կամ այլ օրինական տիրապետող հանդիսացող և այն ղեկավարող 



անձանց համար 2022 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի 

դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառվում է արտոնություն` ազատելով հաշվարկված 

ավտոկայանատեղի տեղական վճարի վճարումից: 

9) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմի հետևանքով 

Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած Արցախի 

Հանրապետության տարածքներից Երևան տեղափոխված և Երևանի ենթակայության 

մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվող երեխաների համար 2022 թվականի 

համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում են 

արտոնություններ՝ տեղական վճարի նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ: 

2. Սույն որոշմամբ նախատեսված արտոնությունների կիրառման համար հիմք 

են հանդիսանում հետևյալ փաստաթղթերը. 

1) Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում նախատեսված 

արտոնությունների կիրառման համար հիմք է հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին 

ուղղված դիմումը՝ տեղական վճարի արտոնություն ստանալու վերաբերյալ, որին 

կցվում են ծառայությունից օգտվողի օրինական ներկայացուցչի անձնագրի պատճենը, 

ծառայությունից օգտվողի ծննդյան կամ անձնագրի, ինչպես նաև սույն որոշման 1-ին 

կետի 1-ին ենթակետում սահմանված խմբերի ներկայացուցիչ լինելու փաստը 

հավաստող փաստաթղթերի պատճենները. 

2) Սույն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում նախատեսված 

արտոնությունների կիրառման համար հիմք է հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին 

ուղղված դիմումը՝ տեղական վճարի արտոնություն ստանալու վերաբերյալ, որին 

կցվում են ծառայությունից օգտվողի օրինական ներկայացուցչի անձնագրի պատճենը, 

ծառայությունից օգտվողի անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճենը, Երևանի 

ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցների (արտադպրոցական 

դաստիարակության հաստատությունների) տնօրենների կողմից տրված տեղեկանքը՝ 

արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունում տվյալ երեխայի 

ուսուցանելու մասին, ինչպես նաև սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում 

սահմանված խմբերի ներկայացուցիչ լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթերի 

պատճենները. 

3) Սույն որոշման 1-ին կետի 7-րդ ենթակետում նշված դեպքում՝ սույն որոշման 1-

ին կետի 7-րդ ենթակետում նշված անձանց կողմից Երևանի քաղաքապետին ուղղված 



դիմումը, որին կցվում են հաշմանդամություն ունեցող անձի կարգավիճակը 

հավաստող, այդ թվում` բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու 

պետական մարմնի որոշման, ավտոտրանսպորտային միջոցի տեխնիկական 

անձնագրի, վարորդական իրավունքի և օրենքով նախատեսված այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի պատճենները:  

           3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39 անդամ 

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

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 
12. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի հաստատման 

մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և 

ներդրումային ծրագրերի վարչության պետի պաշտոնակատար Վահագն Գրիգորյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 2 անդամ. 

 1. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 2. Արման Անտոնյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետի տեղակալներ՝ Սերգեյ 

Հարությունյանը, Սերգեյ Ներսեսյանը, աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային 

ծրագրերի վարչության պետի պաշտոնակատար Վահագն Գրիգորյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի զարգացման 2022 

թվականի ծրագրի հաստատման մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 

կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

1. Արման Բաբաջանյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 



Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության պետի 

պաշտոնակատար Վահագն Գրիգորյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագիրը՝ 

համաձայն հավելվածի։ 

 2. Սույն որոշմամբ հաստատված Երևանի զարգացման 2022 թվականի  

ծրագիրը ենթակա է հրապարակման օրենքով սահմանված կարգով: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ`  35, դեմ` 1, ձեռնպահ` 2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 
13. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին:         

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Նեսեսյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 3 անդամ. 

 1. Արման Անտոնյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 2. Լևոն Հովհաննիսյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ 

 3. Լևոն Զաքարյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, քաղաքապետի տեղակալներ՝ Սերգեյ Ներսեսյանը, 

Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի 2022 թվականի 

բյուջեն հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 

դրական եզրակացություն։  

 

 



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

1. Արման Անտոնյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

«Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» Երևան քաղաքի 

ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը: 

Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ 

Նեսեսյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել՝ 

1) Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեն՝ 

ա)  եկամուտների գծով՝ 94,560,201.2 հազ. դրամ, 

բ)   ծախսերի գծով՝ 98,821,222.9 հազ. դրամ, 

գ)   դեֆիցիտը (պակասուրդը) 4,261,021.7 հազ. դրամ։ 

2) Երևանի 2022 թվականի բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերի 

եկամուտներն՝ ըստ ձևավորման աղբյուրների՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

3) Երևանի 2022 թվականի բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերից 

հատկացումներն՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման՝ 

համաձայն N 2 հավելվածի. 

4) Երևանի 2022 թվականի բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերից 

հատկացումները՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման՝ 

համաձայն N 3 հավելվածի. 

5) Երևանի 2022 թվականի բյուջեի դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ համաձայն N 

4 հավելվածի. 

6) Երևանի 2022 թվականի բյուջեի հավելուրդի օգտագործման 

ուղղությունները կամ դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները՝ 

համաձայն N 5 հավելվածի. 

7) Երևանի 2022 թվականի բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերից 

հատկացումները՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական և տնտեսագիտական 

դասակարգման՝ համաձայն N 6 հավելվածի. 



8)  Սույն որոշման N 6 հավելվածով հաստատված հատկացումների վերծանումը՝ 

ըստ Երևանի վարչական շրջանների և Երևանի քաղաքապետարանի (առանց Երևանի 

վարչական շրջանների)՝ համաձայն N 7 հավելվածի: 

2. Երևան քաղաքի 2022 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 5,394,028.6 

հազար դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ 

ծախսեր» հոդվածով: 

 3. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին սահմանել սույն որոշմամբ 

հաստատված. 

1) առողջության ապահովագրության ծրագրով նախատեսված 

ծառայությունների ցանկը, շահառուների որոշման չափորոշիչները և իրականացման 

կարգը, 

2) բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման դրամաշնորհների 

և սուբսիդիաների համար նախատեսված հոդվածներով հատկացումների վերծանումը՝ 

ըստ ստացող կազմակերպությունների 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 
14. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքը 

օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2022 թվականի ծրագրի վերաբերյալ:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 

կառավարման վարչության պետ  Գարեգին Խաչատրյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 1 անդամ. 

 1. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 



 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ  

Գարեգին Խաչատրյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի սեփականություն 

հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2022 թվականի 

ծրագրի վերաբերյալ» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևան քաղաքի սեփականություն հանդիսացող 

գույքը օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2022 թվականի ծրագիրը` համաձայն 

հավելվածի: 

2. Ընդունել ի գիտություն, որ. 

1) հողամասերն օգտագործման, այդ թվում` սահմանափակ օգտագործման 

(սերվիտուտ) տրամադրելու և օտարման հետ կապված հարաբերությունները ենթակա 

են կարգավորման ՀՀ Հողային,  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքերին, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286 որոշմանը և 

հողային հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերին 

համապատասխան. 

2) հողամասերի կամ դրանց առանձին հատվածների (մասերի) աճուրդով 

վաճառքի մեկնարկային գինը չի կարող պակաս լինել հողամասի շուկայական 

արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքից. 

3) քանդման ենթակա վթարային բազմաբնակարան շենքերի, բնակելի տների և 

հանրակացարանային բնակելի շենքերի բնակիչների բնակարանային խնդիրների 

լուծման նպատակով, համայնքային և (կամ) պետական բյուջեից հատկացված 

միջոցների հաշվին կառուցված և համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների հատկացման կամ այդ բնակարանների 

տնօրինման հետ կապված հարաբերությունները ենթակա են կարգավորման 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 5-ի  N 



172-Ն և 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 682 որոշումներով հաստատված 

կարգերին համապատասխան. 

4) հողամասերն անհատույց օգտագործման, վարձակալության կամ 

կառուցապատման իրավունքով տրամադրվում են մինչև 99 տարի ժամկետով, 

բացառությամբ՝ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: Հողամասերի 

սահմանափակ օգտագործումը (սերվիտուտ) կարող է լինել ժամանակավոր` մինչև 99 

տարի ժամկետով, կամ մշտական. 

5) հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետին 

համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն 

արժանացած ներդրումային ծրագրերի իրականացման համար հողամասերի ուղղակի 

վաճառքի դեպքում ձեռք բերողների համար կարող է սահմանվել նաև տարաժամկետ 

վճարման իրավունք. 

6) հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրվում է 

հողային օրենսգրքով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 33 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ`  32, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

15. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն 

անհատույց օգտագործման տրամադրելու մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

Լևոն Զաքարյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 1 անդամ. 

 1. Տիգրան Գալստյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևան 

քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լևոն Զաքարյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի 

սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու 



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 

սեփականությունը համարվող Օհանով փողոցի հ.66 շենքի 56 բնակարանը 93.քմ 

մակերեսով տարածքը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման հ. 2768781 վկայական) անհատույց օգտագործման իրավունքով 5 տարի 

ժամկետով տրամադրել Արփիկ Ասոյանին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 34 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

 

16. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն 

անհատույց օգտագործման տրամադրելու մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

Լևոն Զաքարյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 1 անդամ. 

 1. Մարկոս Հարությունյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևան 

քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լևոն Զաքարյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի 

սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու 

մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 



Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի 

սեփականությունը համարվող Մոլդովական փողոցի հ.29/5 շենքի 188 բնակարանը 

32.6 քմ մակերեսով օժանդակ տարածքը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման հ. 2556444 վկայական) անհատույց օգտագործման իրավունքով 

5 տարի ժամկետով տրամադրել Զեմֆրիա Մարտիրոսյանին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 34 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 

 

17. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Արարատյան 

փողոցի հ.76 շենքի հ.22 բնակարանն անհատույց օտարելու 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. Լևոն Զաքարյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ 

Գարեգին Խաչատրյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի 

սեփականություն համարվող Արարատյան փողոցի հ.76 շենքի հ.22 բնակարանն 

անհատույց օտարելու 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  Արարատյան փողոցի  հ.76 շենքի հ.22՝ 77,56 քմ 



ընդհանուր մակերեսով բնակարանը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման հ.11072013-01-0076 վկայական) անհատույց օտարել (նվիրել) 

Աստղիկ և Անուշ Ֆրանգուլյաններին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
 

18. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի           

N 10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական 

վարչության պետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 1 անդամ. 

 1. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լևոն Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 

թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 10-Ա 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 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 

«Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի 

կառուցվածքը,  հաստիքացուցակը, աշխատակիցների թվաքանակը, Երևանի 

քաղաքապետի, նրա  տեղակալների, խորհրդականների, օգնականների, մամուլի 

քարտուղարի, քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների, վարչական 



շրջանների ղեկավարների, ղեկավարների տեղակալների, վարչական շրջանի 

ղեկավարի աշխատակազմերի աշխատակիցների պաշտոնային դրույքաչափերը 

հաստատելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի հունիսի 16-ի N16-Ա 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 10-Ա որոշման N 2 հավելվածում 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի «Իրավաբանական 

վարչություն» գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

« 

  Իրավաբանական վարչություն         

1 վարչության պետ 1 697,000   697,000 

2 վարչության պետի տեղակալ 2 561,000   1,122,000 

3 գործավար 1 248,200   248,200 

- 
Իրավական ակտերի մշակման և 

փորձաքննության բաժին 
        

4 բաժնի պետ 1 408,000   408,000 

5 գլխավոր մասնագետ 1 289,000   289,000 

6 առաջատար մասնագետ 1 282,200   282,200 

7 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000   272,000 

- 
Դատական գործերի վարման 

բաժին 
        

8 բաժնի պետ 1 408,000   408,000 

9 գլխավոր մասնագետ 3 289,000   867,000 

10 առաջատար մասնագետ 6 282,200   1,693,200 

11 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000   544,000 

- 

Ստորաբաժանումներում և 

համայնքային ենթակայության 

կազմակերպություններում 

իրավաբանական 

աշխատանքների համակարգման 

բաժին 

        



12 բաժնի պետ 1 408,000   408,000 

13 գլխավոր մասնագետ 1 289,000   289,000 

14 առաջատար մասնագետ 1 282,200   282,200 

15 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000   272,000 

- 
Վարչական բողոքների 

ուսումնասիրության բաժին 
        

16 բաժնի պետ 1 408,000   408,000 

17 գլխավոր մասնագետ 1 289,000   289,000 

18 առաջատար մասնագետ 1 282,200   282,200 

19 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000   272,000 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 28     9,333,000 

» 

 2) «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի «Ամբողջը` Երևանի 

քաղաքապետարան» տողում «674.5» և «223,778,600» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «684.5» և «226,872,600» թվերով. 

 3) «Ամբողջը» տողում «1998.5» և «606,652,600» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «2008.5» և «609,746,600» թվերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկում 

համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 

համապատասխան իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
 

19. ԼՍԵՑԻՆ - «Մարաթուկ» մշակութային կենտրոն» համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպության լուծարման մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի և 

տուրիզմի  վարչության պետ Գոշ Սարգսյանը: 



        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. Տիգրան Գալստյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

մշակույթի և տուրիզմի  վարչության պետ Գոշ Սարգսյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««Մարաթուկ» մշակութային 

կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության լուծարման մասին» 

նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով լուծարել «Մարաթուկ» մշակութային կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն), (գտնվելու վայրը՝ Հայաստան 

0097, ք. Երևան, Նորաշեն թաղամաս հ. 16/2, գրանցման համարը՝ 271.215.55710): 

  2. Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում ստեղծել լուծարային հանձնաժողով։ 

   3. Լուծարային հանձնաժողովին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3-

ամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով ավարտել Կազմակերպության լուծարման գործընթացը և 20-օրյա ժամկետում 

լուծարումից հետո մնացած գույքը հանձնել «Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի տնօրինությանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 36 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 



20. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ի             

N 439-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության  

վարչության պետ Կարեն Սարգսյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ  «Երևան քաղաքի ավագանու 2021 

թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 439-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

«Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 439-Ա 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի 

վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա 

Սարգսյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի  սեպտեմբերի 14-ի 

«Երևանի մի շարք համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններն 

անվանափոխելու և կանոնադրությունները նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» 

N439-Ա  որոշման NN 2-156 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 

NN1-155 հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. ԼՍԵՑԻՆ - Գույքը որպես նվիրաբերություն և նվիրատվություն ընդունելու 

մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գործերի 

կառավարման և սպասարկման  վարչության  վարչության պետի պաաշտոնակատար  

Հովհաննես Հովհաննիսյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 2 անդամ. 

 1. Անի Խաչատրյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

քարտուղար 

 2. Մարկոս Հարությունյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Դավիթ Ճգնավորյանը և քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի գործերի կառավարման և սպասարկման  վարչության  վարչության 

պետի պաշտոնակատար  Հովհաննես Հովհաննիսյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ  «Գույքը որպես նվիրաբերություն և 

նվիրատվություն ընդունելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 

տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են 

ավագանու 3 անդամ. 

1. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

2. Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

3. Լիլիթ Կիրակոսյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

«Գույքը որպես նվիրաբերություն և նվիրատվություն ընդունելու մասին» 

ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը: 

 

 



ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Որպես նվիրաբերություն ընդունել՝ 

1) «Ալեքս էնդ հոլդինգ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

կողմից Երևան համայնքին փոխանցվող գույքը և իրականացված աշխատանքների 

արդյունքը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) «Նոյ ինվեստ գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

կողմից Երևան համայնքին փոխանցվող գույքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Որպես նվիրատվություն ընդունել՝ 

1) «Ռենշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 

Երևան համայնքին փոխանցվող գույքը՝ համաձայն N 3 հավելվածի. 

2) «Բրենդ Քոմփյութրս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

կողմից Երևան համայնքին փոխանցվող գույքը՝ համաձայն N 4 հավելվածի: 

3. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման կատարումն 

ապահովելու համար կնքել համապատասխան պայմանագրեր: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 

22. ԼՍԵՑԻՆ - «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» 

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը 

հաստատելու մասին:         

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ–Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության  

վարչության  վարչության պետ Գևորգ Նազարյանը: 

        ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել 

են ավագանու 3 անդամ. 

 1. Պավել Սարգսյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 2. Զարուհի Աղաջանյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

 3. Լիլիթ Կիրակոսյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 



 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

բնապահպանության  վարչության  վարչության պետ Գևորգ Նազարյանը: 

  Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««Թափառող կենդանիների 

վնասազերծման կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 

կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 

անդամ. 

1. Նուարդ Վարդանյան–Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

««Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու 

մասին» նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի տեղակալ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել «Թափառող կենդանիների վնասազերծման 

կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության 

փոփոխությունը՝ համաձայն հավելվածի: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                       Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կազմեց՝   
Ն. Ղուկասյան   


