
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
 

19 ապրիլի 2022 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 8/3 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  8-ՐԴ  ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 3-ՐԴ ՆԻՍՏԻ 

 
Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու 51 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, Արամ Դանիելյանը, 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ 

Գարեգին Խաչատրյանը, իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար 

Տարոն Մարգարյանը, կազմակերպական վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը, 

բնապահպանության վարչության պետ Գևորգ Նազարյանը, տրանսպորտի 

վարչության պետի պաշտոնակատար Հայկ Սարգսյանը, սպորտի և 

երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Վահագն Դավթյանը: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանի կողմից առաջարկվեց Երևանի ավագանու  

հերթական  նիստը  գումարել  2022  թվականի  մայիսի 24-ին,  ժամը  11.00-ին: 

 

ՈՐՈՇՎԵՑ – Երևանի ավագանու հերթական նիստը գումարել 2022 թվականի 

մայիսի 24-ին, ժամը 11.00-ին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու 49  անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –      կողմ` 49, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0 

                                              Որոշումն ընդունվեց միաձայն  

 

 

 



 

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

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

տեղեկացրեց. 

- Համաձայն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2022 թվականի  

մարտի 24-ի հ.59 և հ.60 արձանագրությունների՝ Երևանի ավագանու Իմ քայլը 

կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները  

վաղաժամկետ  դադարած  ավագանու անդամների մանդատները տրվել են Իմ քայլը 

կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուներ՝ 

Էդգար Զաքարյանին և Վարսենիկ Ուզունյանին: 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2022 

թվականի ապրիլի 19-ի նիստի օրակարգի նախագիծը. 

1. Երևանի ավագանու 8-րդ նստաշրջանի 3-րդ  նիստի օրակարգը հաստատելու 

մասին: 

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

մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 

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

մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին: 

4. Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի հունիսի 17-ի N106-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին: 

5. Երևան քաղաքի Նուբարաշենի 13-րդ փողոցը «Նոր Զմյուռնիա» անվամբ 

անվանակոչելու մասին: 

6. Երևան քաղաքում Ալեքսանդր Միքայելյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու 

մասին: 

7. Հուշատախտակների տեղադրման մասին: 

8. Երևան քաղաքի Մայիսյան փողոցը Խորեն Աբրահամյան փողոց 

անվանափոխելու մասին: 

9. Դավիթ Հովհաննեսի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման 

մասին: 

10. Գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին: 

11. «ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՀՈԹԵԼ» ՍՊԸ-ին կազմակերպված ծառայողական 

ավտոկայանատեղի շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին: 



12. «ԷԼԻԶԱՍ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ 

կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 

13. «Ի.Տ.Կ-ՌՈՒՍ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանտեղ 

կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 

14. Գույք ընդունելու մասին: 

15. Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին: 

16. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

17. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

18. «Երևանի սպորտ կոմիտե» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը 

լուծարելու մասին: 

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

մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: 

20. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N498-Ն 

որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին: 

21. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի մարտի 16-ի N345-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին: 

22. «Երեխայի զարգացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 

վերակազմավորելու, կանոնադրությունը հաստատելու և որպես նվիրաբերություն գույք 

ընդունելու մասին: 

 
1. ԼՍԵՑԻՆ – Երևանի ավագանու 8-րդ նստաշրջանի 3-րդ նիստի օրակարգը 

հաստատելու մասին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ – ավագանու 49 անդամ 

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

                                             Որոշումն ընդունվել է միաձայն: 

 

2. 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 հարց ուղղելու համար գրանցվել 

է ավագանու 1 անդամ. 



 1. Էռնեստ Ավանեսով – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն 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 բյուջեի մասին» N 497-Ն որոշման NN 1, 2, 3, 6 և 7 

հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման 

համապատասխանաբար NN1-5 հավելվածների։ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 51 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 50, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0 

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն: 

 

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

N10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ –Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

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 լրացում 

կատարելու 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 



 

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» N10-Ա որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումը. 

1) Որոշման N 2 հավելվածում` 

ա. «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի «Ֆինանսական 

վարչություն» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 1.2 կետով, 

 1.2 
վարչության պետի տեղակալ-

գլխավոր հաշվապահ 

 

1 
561,000 

  

561,000 

բ. «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի «Ֆինանսական 

վարչություն» գլխի 4-րդ կետի «բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ» բառերը 

փոխարինել «բաժնի պետ» բառերով ու այդ կապակցությամբ «Ընդամենը» տողում 

«36» և «11,968,000» թվերը փոխարինել համապատասխանաբար «37» և «12,529,000» 

թվերով, 

գ. «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի «Ամբողջը՝ Երևանի 

քաղաքապետարանում» տողի «702.5» և «232,033,800» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «703.5» և «232,594,800» թվերով, 

դ. «Ամբողջը» տողում «1992.5» և «605,126,000» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «1993.5» և «605,687,000» 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 46 անդամ 

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

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն: 

 

4. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի հունիսի 17-ի N106-Ա 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ –Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել են ավագանու 10 անդամ. 

 1. Իզաբելլա Աբգարյան - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

2. Էռնեստ Ավանեսով – Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

3. Պավել Սարգսյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

4. Արման Բաբաջանյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ 

5. Հայկ Միրզոյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

6. Անահիտ Ասատրյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

7.Արթուր Իսպիրյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

8.Սերգեյ Ապրեսյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

9.Դիանա Քերոբյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

10.Վազգեն Դարբինյան - Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետ Հ.Սարգսյանը, քաղաքապետի խորհրդական Կ.Արեյանը, 

բնապահպանության վարչության պետ Գ. Նազարյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2019 



թվականի հունիսի 17-ի N106-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 

նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար գրանցվել են 

ավագանու 9 անդամ. 

1. Սերգեյ Գյոզալյան-Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

2. Լևոն Զաքարյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

3. Անահիտ Ասատրյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ 

4. Լուսինե Գևորգյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

5. Դավիթ Խաժակյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

ղեկավար 

6. Թեհմինա Վարդանյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

անդամ 

7. Վարսենիկ Ուզունյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ 

8. Արմեն Ներսիսյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության անդամ 

9. Արման Անտոնյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի հունիսի 17-ի 

«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի 

կառուցվածքը, աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային 

դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N106-Ա որոշման հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 51 անդամ 

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

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն: 

 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 

Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 



         Նիստը վարում էր Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն 

Հովհաննիսյանը: 

 

5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի Նուբարաշենի 13-րդ փողոցը «Նոր Զմյուռնիա» 

անվամբ անվանակոչելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ –Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Հայկ Միրզոյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի Նուբարաշենի 13-րդ 

փողոցը «Նոր Զմյուռնիա» անվամբ անվանակոչելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի Նուբարաշենի 

13-րդ փողոցն անվանակոչել «Նոր Զմյուռնիա» անվամբ՝ «Նոր Զմյուռնիայի փողոց»: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 49 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 49, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0 

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն: 

 

6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքում Ալեքսանդր Միքայելյանի անվամբ փողոց 

անվանակոչելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ –Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել 

է ավագանու 1 անդամ. 

1. Թեհմինա Վարդանյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ 

խմբակցության անդամ 

          Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական վարչության պետ                          

Ա. Վարդանյանը: 



Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 

Հայկ Միրզոյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքում Ալեքսանդր Միքայելյանի 

անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 

կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Բագրևանդի փողոցից մինչև Թևոսյան փողոց 

ձգվող  ճանապարհահատվածն անվանակոչել հայտնի վիրաբույժ, սրտաբան, 

բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ալեքսանդր Միքայելյանի անվամբ՝ 

«Ալեքսանդր Միքայելյան փողոց»: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 50 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 49, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0 

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն: 

 

7. ԼՍԵՑԻՆ - Հուշատախտակների տեղադրման մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ –Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական 

վարչության պետ Արմինե Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել են ավագանու 2 անդամ. 

1. Հայկ Միրզոյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

2. Սերգեյ Գյոզալյան-Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

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 - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

 



ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն. 

1) դրամատուրգ, ռադիոթատրոնի հիմնադիր Գրիգոր Չալիկյանի հիշատակը 

հավերժացնող հուշատախտակը Մաշտոցի պողոտա հ.54 հասցեում փակցնելու 

համար, 

2) կոմպոզիտոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Սերգեյ Աղաջանյանի 

հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Դ.Դեմիրճյան փողոց հ.25 հասցեում 

փակցնելու համար, 

3) բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ գիտության 

վաստակավոր գործիչ Պարթև Մարգարյանի հիշատակը հավերժացնող 

հուշատախտակը Տերյան փողոց  հ.62ա  հասցեում փակցնելու համար, 

4) ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր Լաերտ Վաղարշյանի հիշատակը 

հավերժացնող հուշատախտակն Աբովյան փողոց հ.62 հասցեում փակցնելու համար, 

5) պատմաբան, պետական, հասարակական, քաղաքական գործիչ Լյուդվիգ 

Ղարիբջանյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Դ. Դեմիրճյան փողոց 

հ.19 հասցեում փակցնելու համար: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 50 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 48, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի Մայիսյան փողոցը Խորեն Աբրահամյան փողոց 

անվանափոխելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

Նուարդ Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել են ավագանու 3 անդամ. 

1. Մարկոս Հարությունյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար 

2. Սերգեյ Գյոզլայան-Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

3. Թեհմինա Վարդանյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևան 

քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ն. Վարդանյանը: 



Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Հայկ Միրզոյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի Մայիսյան փողոցը 

Խորեն Աբրահամյան փողոց անվանափոխելու 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 Կենտրոն վարչական շրջանի Մայիսյան փողոցն 

անվանափոխել թատրոնի և կինոյի անվանի դերասան, ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ 

ժողովրդական արտիստ Խորեն Աբրահամյանի անվամբ՝ «Խորեն Աբրահամյան 

փողոց»: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 48 անդամ 

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

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

9. ԼՍԵՑԻՆ - Դավիթ Հովհաննեսի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի 

տեղադրման մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

Նուարդ Վարդանյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Հայկ Միրզոյանը տեղեկացրեց, որ «Դավիթ Հովհաննեսի հիշատակը 

հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին» նախագծի վերաբերյալ 

հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն անվանի բանաստեղծ, պետական 

մրցանակի դափնեկիր, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Հովհաննեսի 

հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Փարպեցու փողոցի հ.13 հասցեում 

փակցնելու համար: 



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 47 անդամ 

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

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

10. ԼՍԵՑԻՆ - Գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

բնապահպանության վարչության պետ Գևորգ Նազարյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել են ավագանու 2 անդամ. 

1. Արման Անտոնյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության անդամ  

2. Անի Խաչատրյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

քարտուղար 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետ                        

Գ. Նազարյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ «Գույքը որպես նվիրաբերություն 

ընդունելու մասին» 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 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Որպես նվիրաբերություն ընդունել «Նոյ ինվեստ գրուպ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից Երևան համայնքին 

փոխանցվող գույքը՝ համաձայն հավելվածի:  

2. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման կատարումն 

ապահովելու համար կնքել համապատասխան պայմանագրեր: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 50 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 49, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 



 

11. ԼՍԵՑԻՆ - «ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՀՈԹԵԼ» ՍՊԸ-ին կազմակերպված ծառայողական 

ավտոկայանատեղի շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի 

վարչության պետի պաշտոնակատար  Հայկ Սարգսյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել են ավագանու 2 անդամ. 

1. Էռնեստ Ավանեսով-Երևան քաղաքի ավագանու անդամ  

2. Լևոն Զաքարյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետի 

պաշտոնակատար  Հ. Սարգսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՀՈԹԵԼ» ՍՊԸ-ին 

կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղի շահագործումը շարունակելու 

իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 

դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

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

թվականի ընթացքում հավելվածում նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով 

կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղի շահագործումը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 48 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 36, դեմ` 2, ձեռնպահ` 8 

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

12. ԼՍԵՑԻՆ - «ԷԼԻԶԱՍ» 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 են ավագանու 5 անդամ. 

1. Իզաբելլա Աբգարյան-Երևան քաղաքի ավագանու անդամ  

2. Արման Անտոնյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

3. Սերգեյ Գյոզալյան- Երևան քաղաքի ավագանու անդամ  

4. Լևոն Զաքարյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

5. Թեհմինա Վարդանյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ 

խմբակցության անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լ. Հովհաննիսյանը և  

քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետի 

պաշտոնակատար  Հ. Սարգսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ ««ԷԼԻԶԱՍ» 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 «ԷԼԻԶԱՍ» ՍՊԸ-ին սույն որոշման հավելվածում 

նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական 

ավտոկայանատեղ: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 44 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 31, դեմ` 6, ձեռնպահ` 7 

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

 

13. ԼՍԵՑԻՆ - «Ի.Տ.Կ-ՌՈՒՍ» ՍՊ ընկերությանը ծառայողական 

ավտոկայանտեղ 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. Արման Անտոնյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի   

քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետի 

պաշտոնակատար  Հ. Սարգսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ  ««Ի.Տ.Կ-ՌՈՒՍ» ՍՊ ընկերությանը 

ծառայողական ավտոկայանտեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին» նախագծի 

վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել «Ի.Տ.Կ-ՌՈՒՍ» ՍՊԸ-ին սույն որոշման հավելվածում 

նշված տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական 

ավտոկայանատեղ: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 47 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 37, դեմ` 2, ձեռնպահ` 7 

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

14. ԼՍԵՑԻՆ - Գույք ընդունելու 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 Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ  «Գույք ընդունելու մասին» նախագծի 

վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. «Երևանտրանս» ՓԲԸ-ից որպես նվիրատվություն ընդունել 

սեփականության իրավունքով /անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 



գրանցման հ.03032021-01-0279 վկայական/ ընկերությանը պատկանող Երևան 

քաղաքի Լենինգրադյան փողոցի հ.16 հասցեում գտնվող 4.0248հա մակերեսով 

հողամասը և  շենք շինությունները՝ համաձայն հավելվածի:  

2. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով ապահովել սույն որոշման կատարումը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

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

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն: 

 

15. 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՝ սեփականության իրավունքով Արմինե 

Գրիգորյանին պատկանող, Դավթաշեն վարչական շրջանի, Դավթաշեն 1-ին 

թաղամաս 21/39  հասցեում, տարածագնահատման 10-րդ գոտում գտնվող 1400.0քմ 

մակերեսով հողամասը /անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման 19.11.2014թ. հ.19112014-01-0212 վկայական/, Երևան համայնքի 

սեփականությունը հանդիսացող Ն.Սաֆարյան փողոցի 16/16 հասցեում, 

տարածագնահատման 8-րդ գոտում գտնվող 591,78քմ մակերեսով հողամասի հետ 

փոխանակելուն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37 անդամ 

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

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 



 

16. 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 Ներքին Չարբախ թաղամաս հ.29 հասցեում 

գտնվող սեփականության իրավունքով Արմենուհի Թորոսյանին պատկանող /անշարժ 

գույքի սեփականության /օգտագործման/ իրավունքների պետական գրանցման               

հ.15092020-01-0249 վկայական/ 500.0քմ մակերեսով հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոփոխել «բնակավայրերի»:  

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

նպատակային նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում, 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, տեղեկացնել Կադաստրի կոմիտե և 

Քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն որոշման սահմանված կարգով հաստատված 

պատճենները: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38 անդամ 

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

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

17. 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 Թբիլիսյան խճուղի հ.29/44 հասցեում գտնվող 

սեփականության իրավունքով «Մաքուր Կաթ» ՍՊԸ-ին պատկանող 1.0 հա հողամասի 

նպատակային նշանակությունը «էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների օբյեկտների» կատեգորիայից փոխադրել «բնակավայրերի» 

հողերի կատեգորիայի: 

         2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասերի 

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 40 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 33, դեմ` 0, ձեռնպահ` 4 

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

18. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևանի սպորտ կոմիտե» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը լուծարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի և 

երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Վահագն Դավթյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել են ավագանու 3 անդամ. 

1. Արման Անտոնյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

2. Անի Խաչատրյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության 

քարտուղար 

3. Պավել Սարգսյան- Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 



Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

բաժնի պետ Վ. Դավթյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ  ««Երևանի սպորտ կոմիտե» 

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու 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 «Երևանի սպորտ կոմիտե» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (պետական գրանցման ամսաթիվը՝ 05.08.2010թ. համարը՝ 

222.210.01251, գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բուզանդի 1/3): 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 42 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 40, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

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

N10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի և 

երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Վահագն Դավթյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել են ավագանու 3 անդամ. 

1. Արման Անտոնյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

2. Էռնեստ Ավանեսով-Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

3. Սերգեյ Գյոզալյան- Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետի տեղակալ Գ.Սիմոնյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Վ. Դավթյանը: 

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 2 անդամ. 

1. Արման Անտոնյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

2. 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 N 16-Ա 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 10-Ա որոշման (այսուհետ՝ որոշում) 

մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները. 

1) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման N 1 հավելվածի «I. Կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ» բաժնի 3-րդ կետի 6-րդ ենթակետը. 

2) որոշման N 1 հավելվածի «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի          

1-ին կետը լրացնել նոր 26-րդ ենթակետով հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

«26) Սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն». 

3) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման N 2 հավելվածի «I. Կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ» բաժնի «Սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժին» 

գլուխը. 

4) N2 հավելվածի «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժինը լրացնել 

նոր «Սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն» գլխով հետևյալ 

բովանդակությամբ.  

« 



  
Սպորտի և երիտասարդության 

հարցերի վարչություն 
        

1 վարչության պետ 1 697,000   697,000 

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

3 գլխավոր մասնագետ 4 323,000   1,292,000 

4 առաջատար մասնագետ 1 289,000   289,000 

5 առաջին կարգի մասնագետ 2 282,200   564,400 

6 գործավար 1 248,200   248,200 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11     4,212,600 

»: 
5) «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի «Ամբողջը` Երևանի 

քաղաքապետարան» տողում «703.5» և «232,594,800»  թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «707.5» և «234,696,000»  թվերով, 

6) «Ամբողջը» տողում «1993.5» և «605,687,000» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «1997.5» և «607,788,200» 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 34 անդամ 

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

                                                                       Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն: 

 

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

N498-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական 

վարչության պետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանը: 

          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 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 (այսուհետ՝ 

որոշում) մեջ կատարել հետևյալ լրացումները. 

1) որոշման հավելվածի 3-րդ կետը «4-րդ կետի» բառերից հետո լրացնել  

«5.1-ին կետի» բառերով, 

2) որոշման հավելվածը լրացնել 5.1-ին կետով հետևյալ բովանդակությամբ. 

           «5.1. Մինչև 1000000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ արժեքով շարժական գույքը կարող 

է սեփականության իրավունքով անհատույց փոխանցվել (օտարվել) ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձանց Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ:»: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

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

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

21. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի մարտի 16-ի N345-Ա 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի 

կառավարման վարչության պետ Գարեգին Խաչատրյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ  «Երևան քաղաքի ավագանու 2021 

թվականի մարտի 16-ի N345-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» նախագծի 

վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2021 թվականի «Պետական և 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի մրցույթների կազմակերպման և 



անցկացման հանձնաժողով ստեղծելու մասին» հ. 345-Ա որոշման հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 34 անդամ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  –     կողմ` 33, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1 

                                           Որոշումն  ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ: 

 

22. ԼՍԵՑԻՆ - «Երեխայի զարգացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 

վերակազմավորելու, կանոնադրությունը հաստատելու և որպես նվիրաբերություն գույք 

ընդունելու մասին: 

          ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության 

վարչության պետի պաշտոնակատար  Մարգարիտ Խաչատրյանը: 

          ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար 

գրանցվել են ավագանու 2 անդամ. 

1. Լևոն Զաքարյան-Երևան քաղաքի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության 

անդամ 

2. Էռնեստ Ավանեսով - Երևան քաղաքի ավագանու անդամ 

Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին 

Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լ. Հովհաննիսյանը և հանրակրթության 

վարչության պետի պաշտոնակատար  Մ. Խաչատրյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի 

նախագահ Մարատ Թոխյանը տեղեկացրեց, որ  ««Երեխայի զարգացման կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպության վերակազմավորելու, կանոնադրությունը հաստատելու և որպես 

նվիրաբերություն գույք ընդունելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 

կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։  

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ - Ելույթների համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 

           ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. «Երեխայի զարգացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը վերակազմավորել «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ» 

անվանումով համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության: 



        2. Հաստատել «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ» համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը՝  համաձայն հավելվածի: 

         3. Որպես նվիրաբերություն ընդունել Երևան քաղաքի Նալբանդյան փողոցի 

հ.106/1 շենքի հ.90 հասցեում գտնվող 1153.3 քմ մակերեսով ոչ բնակելի տարածքը և 

Մետաղագործների փողոցի հ.21 հասցեում գտնվող 284.2քմ և 117.0քմ մակերեսներով 

հողամասերը:  

             4. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման առաջին կետում 

նշված կազմակերպության աշխատանքներն ավարտելուց հետո երկամսյա ժամկետում 

սահմանված կարգով կնքել  գույքի նվիրաբերության պայմանագիր 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 35 անդամ 

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

                                                                   Որոշումն  ընդունվել է  միաձայն: 

 

 

  ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                       ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ  
ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                          ԼԵՎՈՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կազմեց՝   
Ն. Ղուկասյան 


