
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
 

15 մարտի 2022 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 8/2 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  8-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 2-ՐԴ ՆԻՍՏԻ 

 
Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու 53 անդամ: 

Նիստը վարում էր Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա  Սարգսյանը: 

 Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի 

տեղակալներ՝ Սուրեն Գրիգորյանը, Գևորգ Սիմոնյանը և Ստեփան Մաչյանը, Երևանի 

քաղաքապետի խորհրդականներ՝ Կամո Արեյանը, Գարիկ Բարսեղյանը, Իսկուհի 

Օսիպյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը, իրավաբանական վարչության պետի 

պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանը, կազմակերպական վարչության պետ Արմինե 

Վարդանյանը, ֆինանսական վարչության պետ Վիլեն Արևշատյանը, տրանսպորտի 

վարչության պետի պաշտոնակատար Հայկ Սարգսյանը, Նոր Նորք վարչական շրջանի 

ղեկավար Սուրեն Ղամբարյանը: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանի կողմից առաջարկվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2022  թվականի  ապրիլի 19-ին,  ժամը  11.00-ին: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – Երևանի ավագանու հերթական նիստը գումարել 2022 թվականի 

ապրիլի 19-ին, ժամը 11.00-ին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու 44  անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –      կողմ` 43, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

                                              Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 

 

 

 



Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2022 

թվականի մարտի 15-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 

1. Երևանի ավագանու 8-րդ նստաշրջանի 2-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու 

մասին: 

2. Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության 

մասին: 

3. Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը 

հաստատելու մասին: 

4. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 

5. Հուշատախտակների տեղադրման մասին: 

6. Երևան քաղաքում փողոցներ անվանակոչելու մասին: 

7. Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու մասին: 

8. Հողամասերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

9. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

10. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մինաս Ավետիսյան 4-րդ 

փողոցի հ.10 Ա շենքի հ.40՝ 53.9 քմ մակերեսով բնակարանն անհատույց օտարելու 

մասին: 

11. Կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը 

շարունակելու իրավունք տալու մասին: 

12. «ՄԱՐՇԱԼ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ 

կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 

13. «Արամյան Հոլդինգ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ 

կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 

14. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա որոշման 

մեջ փոփոխություններ  և լրացումներ կատարելու մասին: 

15. Երևան համայնքի սեփականության 2021 թվականի գույքագրման 

փաստաթղթերը հաստատելու մասին: 

16. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 498-Ն որոշման 

մեջ լրացում կատարելու մասին: 

17. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Հ. Հակոբյան փողոց 2/3 շենքի 

հ.1/1 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 



18. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

19. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

20.Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին: 

 
1. ԼՍԵՑԻՆ – Երևանի ավագանու 8-րդ նստաշրջանի 2-րդ նիստի օրակարգը 

հաստատելու մասին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու 48 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –      կողմ` 46, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

                                             Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագրի իրականացման 

հաշվետվության մասին: 

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և 

ներդրումային ծրագրերի վարչության պետի պաշտոնակատար Մերի Հարությունյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել է ավագանու 5 անդամ. 

 1. Էռնեստ Ավանեսով – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

2. Սիփան Ասատրյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

3. Լուսինե Գևորգյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

4. Իզաբելլա Աբգարյան- Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

5. Լևոն Զաքարյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության պետի պաշտոնակատար                  

Մ. Հարությունյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի զարգացման 2021 

թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին» նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել է  

ավագանու 2 անդամ. 

1. Անի Խաչատրյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

քարտուղար  

2.Դավիթ Խաժակյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

ղեկավար 

ՈՐՈՇՎԵՑ – Ընդունել ի գիտություն Երևանի քաղաքապետի կողմից 

ներկայացված Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագրի իրականացման 

վերաբերյալ հաշվետվությունը՝ համաձայն հավելվածի։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 52 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 42 , դեմ` 7, ձեռնպահ` 1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

3. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի կատարման 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին: 

        ԶԵԿՈՒՑԵՑ  – Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել է ավագանու 4 անդամ. 

1. Տիգրան Գալստյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

2. Արման Անտոնյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

3. Լուսինե Գևորգյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

4. Արմեն Ներսիսյան –Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը և քաղաքապետի առաջին տեղակալ                         

Լ. Հովհաննիսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի 2021 թվականի 



բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթի համար գրանցվել է  ավագանու 

1 անդամ. 

1. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի կատարման 

հաշվետվությունը` համաձայն NN 1 - 5 հատվածների։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 49 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 40, դեմ` 4, ձեռնպահ` 3 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

4. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 

N497-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն 

Հովհաննիսյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել է ավագանու 5 անդամ. 

1. Հայկ Միրզոյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

2. Արման Անտոնյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

3. Արման Բաբաջանյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ 

4. Սիփան Ասատրյան –Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը և քաղաքապետի առաջին տեղակալ                         

Լ. Հովհաննիսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2021 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-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 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 

«Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» N 497-Ն որոշման           

NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 1-7 

հավելվածների: 

2. Որոշման 2-րդ մասի «5,394,028.6» թիվը փոխարինել «5,217,542.5» թվով։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 53 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ`  51, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

5. ԼՍԵՑԻՆ - Հուշատախտակների տեղադրման մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ– Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել 

է ավագանու 1 անդամ. 

1. Արթուր Իսպիրյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական վարչության պետ                         

Ա. Վարդանյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Հայկ Միրզոյանը տեղեկացրեց, որ «Հուշատախտակների տեղադրման 

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 

 



ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն. 

1) ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, 

ռեժիսոր, սցենարիստ, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակից Էլմիրա 

Հեքեքյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Կիևյան փողոց հ.26 հասցեում 

փակցնելու համար, 

 2) ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր, քանդակագործ Թերեզա 

Միրզոյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Թամանյան փողոց հ.3 

հասցեում փակցնելու համար, 

 3) ազատամարտիկ, գնդապետ Ռոլանդ Քելեշյանի հիշատակը հավերժացնող 

հուշատախտակը Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս  հ.17/1  հասցեում փակցնելու համար, 

4) ակադեմիկոս Բաբկեն Առաքելյանի հիշատակը հավերժացնող 

հուշատախտակը Մաշտոցի պողոտա հ.16  հասցեում փակցնելու համար, 

 5)  ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ Մարտին Թովմասյանի հիշատակը 

հավերժացնող հուշատախտակը Պուշկինի փողոց հ.3  հասցեում փակցնելու համար, 

6) ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

Վարդան Մուսախանյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Չարենցի 

փողոց  հ.4  հասցեում փակցնելու համար, 

7) հայ օպերային երգիչ, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Վահան Միրաքյանի 

հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Աբովյան փողոց հ.29 հասցեում 

փակցնելու համար, 

8) բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ գիտության 

վաստակավոր գործիչ Հրաչյա Սաղաթելյանի հիշատակը հավերժացնող 

հուշատախտակը Տերյան փողոց հ.62  հասցեում փակցնելու համար, 

9) ՀՀ ժողովրդական արտիստ, ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր, 

պրոֆեսոր, Երևանի պատվավոր քաղաքացի Հրաչյա Աշուղյանի հիշատակը 

հավերժացնող հուշատախտակը Սունդուկյան փողոցի հ.26  հասցեում փակցնելու 

համար, 

 10) ՀԽՍՀ վաստակավոր շինարար, ճարտարապետության դոկտոր Տիրան 

Մարությանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Մոսկովյան փողոց հ.8  

հասցեում փակցնելու համար: 

 

 



 ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 52 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 51, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 

          Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 

 

6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքում փողոցներ անվանակոչելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

Լևոն Զաքարյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Հայկ Միրզոյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքում փողոցներ 

անվանակոչելու 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 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Այգեստանի 

հետևյալ փողոցներն անվանակոչել մեծանուն համալսարանականների անուններով. 

1) Այգեստանի 1-ին փողոցը՝ պետական, հասարակական, քաղաքական գործիչ 

Նիկոլ Աղբալյանի անվամբ՝ «Նիկոլ Աղբալյան փողոց», 

2) Այգեստանի 2-րդ փողոցը՝ լեզվաբան, գրականագետ Մանուկ Աբեղյանի 

անվամբ՝ «Մանուկ Աբեղյան փողոց», 

3) Այգեստանի 3-րդ փողոցը՝ իրավաբան, հրապարակախոս Գրիգոր 

Չուբարյանի անվամբ՝ «Գրիգոր Չուբարյան փողոց», 

4) Այգեստանի 4-րդ փողոցը՝ տնտեսագետ, պատմաբան Թադևոս 

Ավդալբեգյանի անվամբ՝ «Թադևոս Ավդալբեգյան փողոց», 

5) Այգեստանի 5-րդ փողոցը՝ մաթեմատիկոս Սերգեյ Մերգելյանի անվամբ՝ 

«Սերգեյ Մերգելյան փողոց», 



6) Այգեստանի 7-րդ փողոցը՝ բուսաբան Արմեն Թախտաջյանի անվամբ՝ «Արմեն 

Թախտաջյան փողոց», 

7) Այգեստանի 9-րդ փողոցը՝ ֆիտոֆիզիոլոգ Միքայել Չայլախյանի անվամբ՝ 

«Միքայել Չայլախյան փողոց», 

8) Այգեստանի 11-րդ փողոցը՝ լեզվաբան, հայագետ Գևորգ Ջահուկյանի 

անվամբ՝ «Գևորգ Ջահուկյան փողոց»: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 46 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 41, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

7. ԼՍԵՑԻՆ - Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու 

մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Սուրեն Ղամբարյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել են ավագանու 2 անդամ. 

1. Տիգրան Գալստյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

2. Սիփան Ասատրյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Նոր 

Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Ս. Ղամբարյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Անհատույց օգտագործման 

իրավունքով գույք տրամադրելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 

կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

Երևանի ավագանու «Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք 

տրամադրելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ 

ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

 



ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող ք. Երևան, Գայի 

պողոտայի հ. 19 հասցեում գտնվող վարչական շենքի 6-րդ հարկից (թվով 4 սենյակ) 

65.27 քմ. ընդհանուր մակերեսով ոչ բնակելի տարածքը մինչև 2025 թվականի ապրիլի 

30-ը ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել                           

«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամին: 

2. Երևանի քաղաքապետին՝ ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված ոչ 

բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի կնքումը «ՍՕՍ-

Մանկական Գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամի հետ՝ դրանում 

ներառելով նաև պայմանագրային հետևյալ պարտավորությունները. 

1) Անհատույց օգտագործման իրավունքը գրանցելուց հետո, առնվազն 1 ամսվա 

ընթացքում սկսել տարածքի վերանորոգման աշխատանքները, 

2) յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ ներկայացնել գրավոր հաշվետվություն 

հիմնադրամի գործունեության և կատարված աշխատանքների վերաբերյալ,  

3) տարածքի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտել ոչ ուշ, քան այն սկսելուց 

հետո՝ 2 ամսվա ընթացքում, 

       4) աշխատանքներն ավարտելուց հետո տարածքն օգտագործել բացառապես 

հիմնադրամի գործունեության շրջանակում նախատեսված ծառայությունները 

մատուցելու համար: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 48 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 48, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0 

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

8. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասերի 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 «Հողամասերի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 

տրվել է դրական եզրակացություն։  



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

         ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Ռուբինյանց փողոցի հ.25/3 հասցեում գտնվող 

«Ալմաստ» կայարանի և Աջափնյակ վարչական շրջանում գտնվող «Սպանդարյան» 

կայարանի զբաղեցրած համապատասխանաբար 2133,87քմ մակերեսով և 92176,36 

քմ մակերեսով հողամասերի նպատակային նշանակությունը «բնակավայրերի» հողերի 

կատեգորիայից փոխադրել «էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների օբյեկտների» հողերի կատեգորիա։ 

2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 

նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տեղեկացնել Կադաստրի կոմիտե և 

Քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն որոշման սահմանված կարգով հաստատված 

պատճենները: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 47 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 47, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

9. 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. Մանուել Մարգարյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

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» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 

տրվել է դրական եզրակացություն։  



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

     ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Մոլդովական փողոցի հ.47/7 հասցեում 

գտնվող Սայադ Սահակյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 0.46659 հա 

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 

պատճենը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 48 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 43, դեմ` 0, ձեռնպահ` 4 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

10. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մինաս 

Ավետիսյան 4-րդ փողոցի հ.10 Ա շենքի հ.40՝ 53.9 քմ մակերեսով 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. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ 

Գ. Խաչատրյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի 

սեփականություն համարվող Մինաս Ավետիսյան 4-րդ փողոցի հ.10 Ա շենքի հ.40՝ 53.9 

քմ մակերեսով 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 

սեփականությունը համարվող Մինաս Ավետիսյան 4-րդ փողոցի հ.10Ա շենքի հ.40՝ 

53.9քմ  մակերեսով բնակարանն (անշարժ գույքի  նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման 15.12.2021թ. հ.15122021-01-0334 վկայական)  սեփականության  

իրավունքով   անհատույց օտարել (նվիրել) Հրայր Հակոբյանին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 49 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 46, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

11. ԼՍԵՑԻՆ - Կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղերի 

շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի  

վարչության պետի պաշտոնակատար Հայկ Սարգսյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել է ավագանու 6 անդամ. 

 1. Արման Բաբաջանյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության  անդամ 

 2. Նուարդ Վարդանյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության  անդամ 

 3. Սիփան Ասատրյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 4. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 5. Էռնեստ Ավանեսով - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 6. Մարատ Թոխյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար վարչության պետ Հ. Սարգսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ «Կազմակերպված ծառայողական 



ավտոկայանատեղերի շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին» 

նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են 

ավագանու 3 անդամ. 

1. Միքայել Մանրիկյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության ղեկավար 

2. Արմեն Կոտոլյան – Երևան քղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

3. Լուսինե Գևորգյան - Երևան քղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

         ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել սույն որոշման հավելվածում նշված անձինց` 2022 

թվականի ընթացքում հավելվածում նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով 

կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 46 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 34, դեմ` 3, ձեռնպահ` 9 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

12. ԼՍԵՑԻՆ - «ՄԱՐՇԱԼ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական 

ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի  

վարչության պետի պաշտոնակատար Հայկ Սարգսյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել է ավագանու 2 անդամ. 

 1. Անի Խաչատրյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության  

քարտուղար 

 2. Պավել Սարգսյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար վարչության պետ Հ. Սարգսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««ՄԱՐՇԱԼ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ 



ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու 

մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

         ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «ՄԱՐՇԱԼ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ-ին սույն որոշման 

հավելվածում նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել 

ծառայողական ավտոկայանատեղ: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 49 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 33, դեմ` 2, ձեռնպահ` 13 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

13. ԼՍԵՑԻՆ - «Արամյան Հոլդինգ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական 

ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի  

վարչության պետի պաշտոնակատար Հայկ Սարգսյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել 

է ավագանու 1 անդամ. 

 1. Դիանա Քերոբյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը:  

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««Արամյան Հոլդինգ» ՍՊ 

ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու 

մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

         ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «Արամյան Հոլդինգ» ՍՊԸ-ին սույն որոշման 

հավելվածում նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել 

ծառայողական ավտոկայանատեղ: 



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 49 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 32, դեմ` 5, ձեռնպահ` 12 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

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

N10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ  և լրացումներ կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական 

վարչության պետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել է ավագանու 12 անդամ. 

 1. Արման Բաբաջանյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության  անդամ 

 2. Տիգրան Գալստյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 3. Լևոն Զաքարյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 4. Անի Խաչատրյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության  

քարտուղար 

 5. Սերգեյ Գյոզալյան – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 6. Անահիտ Ասատրյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 7. Իզաբելլա Աբգարյան – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 8. Էռնեստ Ավանեսով – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

 9. Արմեն Ղալեչյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 10. Վազգեն Դարբինյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության  անդամ 

 11. Արման Անտոնյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 12. Թեհմինա Վարդանյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության  

անդամ 



 Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար Տ. Մարգարյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ  Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 

թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ  և լրացումներ 

կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են 

ավագանու 5 անդամ. 

1. Արման Անտոնյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

2. Դավիթ Խաժակյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության  

ղեկավար 

3. Լևոն Զաքարյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

4. Մարկոս Հարությունյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության  քարտուղար 

5. Անահիտ Ասատրյան- 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 մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները. 

1) N1 հավելվածում «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի 3-րդ 

կետի 7-րդ ենթակետը ճանաչել ուժը կորցրած: 



2) N1 հավելվածում «II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ» բաժնի «Երևանի 

Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի», «Երևանի Ավան 

վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի», «Երևանի Արաբկիր վարչական 

շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի», «Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի 

ղեկավարի աշխատակազմի», «Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի», «Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի», «Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի», «Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի», «Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի», «Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի», «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի», «Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի» գլուխների 1-ին կետերի 4-րդ ենթակետերը ճանաչել ուժը կորցրած: 

3) N2 հավելվածում «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 2 289,000   578,000 

6 առաջատար մասնագետ 2 282,200   564,400 

7 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000   544,000 

 

Ստորաբաժանումներում և 
համայնքային ենթակայության 

կազմակերպություններում 
իրավաբանական աշխատանքների 

համակարգման բաժին 

    

8 բաժնի պետ 1 408,000   408,000 

9 գլխավոր մասնագետ 1 289,000   289,000 

10 առաջատար մասնագետ 1 282,200   282,200 



11 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000   272,000 

- 
Վարչական բողոքների 

ուսումնասիրության բաժին 
        

12 բաժնի պետ 1 408,000   408,000 

13 գլխավոր մասնագետ 2 289,000   578,000 

14 առաջատար մասնագետ 3 282,200   846,600 

15 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000   544,000 

- 
Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ գործերի քննության 

բաժին 
        

16 բաժնի պետ 1 408,000   408,000 

17 գլխավոր մասնագետ 2 289,000   578,000 

18 առաջատար մասնագետ 5 282,200   1,411,000 

19 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000   544,000 

- Դատական գործերի վարման բաժին         

20 բաժնի պետ 1 408,000   408,000 

21 գլխավոր մասնագետ 4 289,000   1,156,000 

22 առաջատար մասնագետ 5 282,200   1,411,000 

23 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000   272,000 

- 
Հարկադիր գանձման և 

պարտավորությունների կատարման 
ապահովման բաժին 

        

24 բաժնի պետ 1 408,000   408,000 

25 գլխավոր մասնագետ 4 289,000   1,156,000 

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

27 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000   816,000 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 58     18,050,600 
»: 

4) N2 հավելվածում «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի քննության բաժին» տողը 

ճանաչել ուժը կորցրած: 

5) N2 հավելվածում «II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ» բաժնի «Երևանի 

վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատակիցներ» գլխում                       

2.1-2.12 կետերում « 

3 Աշխատակազմի քարտուղար 1 527,000  527,000 
» 



կետից հետո լրացնել նոր 3.1 ենթակետերով. 
« 

3.1 գլխավոր մասնագետ-իրավաբան 1 323,000  323,000 
»: 

6) N2 հավելվածում «II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ» բաժնի 

«Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի 

աշխատակիցներ» գլխում  2.1-2.12 կետերի «Իրավաբանական բաժին» տողերը 

ճանաչել ուժը կորցրած, 

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

քաղաքապետարան» տողում «684.5» և «226,872,600»  թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «702.5» և «232,033,800»  թվերով, 

8) «2.1 Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «109» և «31,392,200» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «104» և «29,913,200» թվերով, 

9)  «2.2. Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «86» և «25,238,200» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «82» և «24,058,400» թվերով: 

10) «2.3. Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «151» և «42,846,800» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «145» և «41,095,800» թվերով, 

11) «2.4. Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «69» և «20,515,600» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «66» և «19,607,800» թվերով, 

12) «2.5. Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «114» և «32,595,800» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «109» և «31,144,000» թվերով, 

       13) «2.6. Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «186» և «52,747,600» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «179» և «50,731,400» թվերով, 

14) «2.7. Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմ» գլխի «Ամբողջը» տողում «130» և «37,383,000» թվերը 

փոխարինել համապատասխանաբար «126» և «36,203,200» թվերով, 



15) «2.8. Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «127» և «36,417,400» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «121» և «34,666,400» թվերով, 

16) «2.9. Նորք Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «54» և «16,279,200» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «52» և «15,653,600» թվերով, 

17) «2.10. Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «34» և «10,971,800» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «34» և «11,005,800» թվերով, 

18) «2.11. Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» գլխի 

«Ամբողջը» տողում «126» և «35,890,400» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «122» և «34,710,600» թվերով, 

19) «2.12. Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ» 

գլխի «Ամբողջը» տողում «115» և «32,925,600» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «111» և «31,735,600» թվերով, 

20) «Ամբողջը՝ վարչական շրջաններ» տողում «1301» և «375,203,600» թվերը 

փոխարինել համապատասխանաբար «1251» և «360,525,800» թվերով, 

21) «Ամբողջը՝ առանձնացված ստորաբաժանումներ» տողում «1340» և 

«387,770,000» թվերը փոխարինել համապատասխանաբար «1290» և 

«373,092,200» թվերով, 

22) «Ամբողջը» տողում «2024.5» և «614,642,600» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «1992.5» և «605,126,000» 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 43 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 33, դեմ` 5, ձեռնպահ` 4 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 



15. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականության 2021 թվականի գույքագրման 

փաստաթղթերը հաստատելու 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. Արման Անտոնյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության  

անդամ 

 Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը:  

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ  Դիանա Քերոբյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի 

սեփականության 2021 թվականի գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին» 

նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են 

ավագանու 2 անդամ. 

1. Մարկոս Հարությունյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար 

2. Անուշ Քլոյան – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

         ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել Երևան համայնքի սեփականության 2021 թվականի 

գույքագրման փաստաթղթերը՝ համաձայն հավելվածի: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

16. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի           

N 498-Ն որոշման մեջ լրացում 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 

նախագահի տեղակալ  Դիանա Քերոբյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի 

ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N498-Ն որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

         ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 

«Երևան քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու 

և օտարման 2022 թվականի ծրագրի վերաբերյալ» N 498-Ն որոշման հաստատված 

ծրագրի  6-րդ  գլուխը լրացնել ՝ նոր 11-25-րդ կետերով՝ համաձայն հավելվածի: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

17. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Հ. Հակոբյան 

փողոց 2/3 շենքի հ.1/1 բնակարանն 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 

նախագահի տեղակալ  Դիանա Քերոբյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի 

սեփականություն համարվող Հ.Հակոբյան փողոց 2/3 շենքի հ.1/1 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 Հ. Հակոբյան փողոց հ.2/3 շենքի հ.1/1 բնակարանը 

(անշարժ գույքի նկատմամբ պետական գրանցման հ.19102021-01-0238 վկայական) 

ընդհանուր համատեղ  սեփականության   իրավունքով  անհատույց   օտարել (նվիրել)   



նույն բնակարանի բնակիչներ՝ Թեյմուրազ Շալվովի Ուսոևին, Հերիքնազ Ուսոյի 

Քարամյանին, Օմար Թեմուրազի Ուսոևին, Գիյա Թեյմուրազի Ուսոևին,  Լևոն 

Թեյմուրազի Ուսոևին, Միլենա Թեմուրազի Ուսոևաին (6 անձ): 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն 

 

18. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 

կառավարման վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 

տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

          ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Ն. Չարբախի հ.9  հասցեում գտնվող 800.0 քմ 

մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը 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` 35, դեմ` 0, 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 հարցեր ուղղելու համար 

ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Նուարդ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 

տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

   ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Թևոսյան փողոցի հ.1/3 հասցեում գտնվող 

Իսահակ Պետրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 0.635566հա 

մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունն 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 պատճենը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 36 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ`  27, դեմ` 0, ձեռնպահ` 8 

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 

 

20. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու 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 «Հողամասերի փոխանակությանը 



համաձայնություն տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել 

է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

   ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Համաձայնություն տալ «Բեսթ քոմփ» ՍՊԸ-ին սեփականության 

իրավունքով պատկանող Նոր-Նորք վարչական շրջանի, Նոր Նորքի 8-րդ 

միկրոշրջանի հ.1/3  հասցեում, տարածագնահատման 7-րդ գոտում գտնվող 118.16քմ 

մակերեսով հողամասը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման հ.12052021-01-0314 վկայական), Նոր Նորքի 8-րդ միկրոշրջանի հ.1/2 

հասցեին կից Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող, 

տարածագնահատման 7-րդ գոտում գտնվող 118.16քմ մակերեսով համարժեք 

հողամասի հետ փոխանակելուն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

 

 

  ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                       ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կազմեց՝   
Ն. Ղուկասյան 


