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ՀՀ  ԱՐՄԱՎԻՐԻ  ՄԱՐԶԻ  
 ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ   

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 5-Ի  
ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԹԻՎ 3 ՆԻՍՏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԹԻՎ  3 

ԷՋՄԻԱԾԻՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՄԱՐՏԻ 5-Ի  

 ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԹԻՎ 3 ՆԻՍՏԻ 

 

Էջմիածին համայնքի ավագանու 14 անդամներից նիստին մասնակցում  էին  9-ը՝ 

 

1. Ավետիսյան Հրաչյա 

2. Գրիգորյան Վարդան 

3. Զաքարյան Սերգեյ 

4. Խաչատրյան Թովմաս 

5. Հայրապետյան Վարուժան 

6. Ղազարյան Գևորգ 

7. Մելիքյան Ներսես 

8. Միրզոյան Արամայիս 

9. Մովսիսյան Կարեն 
 

 Նիստը  նախագահում  էր  Էջմիածին համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանը:  

 Համայնքի ղեկավարի հրավերով նիստին ներկա էին համայնքի ղեկավարի տեղակալներ 

Ա.Պետրոսյանը և Մ.Մկրտչյանը, համայնքի ղեկավարի օգնական Ռ.Զիրոյանը, համայնքի ղեկավարի 

խորհրդական Ս.Թովմասյանը, համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Մ. Պողոսյանը, 

ֆինանսական բաժնի պետ Լ.Քալաշյանը, իրավաբանական բաժնի պետ Կ. Եսայանը, 

քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ Դ.Բադալյանը, ինֆորմացիայի, վերլուծությն և 

արտաքին կապերի բաժնի պետ Ս.Մաթևոսյանը, ինչպես նաև Էջմիածին քաղաքի բնակիչներ: 

 Նիստը արձանագրում էր աշխատակազմի քարտուղար Գ.Հարությունյանը:  

 Նիստն սկսվեց ՀՀ  և Էջմիածին քաղաքի հիմներով: 

 Նիստն անցկացվում էր առցանց հեռարձակմամբ: 

Նիստին ներկայացվեց Էջմիածին համայնքի ավագանու անդամներ՝ Արման Գրիգորյանի և 

Արտակ Պողոսյանի կողմից անհարգելի պատճառով ավագանու նիստերից բացակայելու հարցերը: 

Հայտարարվեց, որ ավագանու անդամներ՝ Արման Գրիգորյանը 19.06.2018 թվականից և Արտակ 

Պողոսյանը 22.05.2018 թվականից անհարգելի պատճառներով չեն ներկայացել ավագանու նիստերին, 

չեն ներկայացրել անաշխատունակության թերթիկներ, տեղեկանքներ բժշկից կամ բացակայությունները 

հարգելի համարող այլ փաստաթղթեր: Արման Գրիգորյանը և Արտակ Պողոսյանը սույն ավագանու 

նիստից 7 օր առաջ գրավոր և azdarar.am կայքում 25.02.2021թ-ին տեղադրած ծանուցումներով պատշաճ 

կերպով տեղեկացվել են ավագանու նիստի ժամանակ իրենց բացակայությունների հարցը քննելու 

մասին, սակայն ևս չեն ներկայացել նիստին: 

 Հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետի, 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և Էջմիածին 

համայնքի ավագանու կանոնակարգի 19-րդ կետի պահանջները և այն փաստը, որ  ավագանու 

անդամներ՝ Արման Գրիգորյանը և Արտակ Պողոսյանը չեն ներկայացել իրենց  բացակայությունների 

հարցի քննարկմանը, հարցի քննարկումը որոշվեց հետաձգել մինչև հաջորդ հերթական կամ 

արտահերթ նիստը, որտեղ այն կքննարկվի անկախ նրանց ներկայությունից։ 

 Նախագահողը` համայնքի ղեկավարը, ավագանու անդամներին ներկայացրեց նիստի 

օրակարգի հարցերը  և առաջարկեց քննարկել դրանք ու հաստատել օրակարգը: 

 Օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկության: 

   Քվերակությամբ` միաձայն, 9 կողմ: 

 Էջմիածին  համայնքի  Ավագանին    
 

  ՈՐՈՇՈՒՄ Է  
 

   Հաստատել նիստի օրակարգը և քննարկել առաջադրված հարցը. 
 

1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18 - Ի N 133-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ  
 



 

2. ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

3. ԷՋՄԻԱԾԻՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի ԹԻՎ 132 

ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 2-Ի ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

4. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ-Ի ԴԱՀԼԻՃՆԵՐԻ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ  ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ 18.12.2020Թ. ԹԻՎ 126 ՈՐՈՇՈՒՄԸ  ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
 

5. ԷՋՄԻԱԾԻՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՓԵՏՐՎԱՐԻ 18-Ի ԹԻՎ 20 ՈՐՈՇՄԱՄԲ 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
 

6. ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԱՌԱՆՑ 

ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  
 

7. ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԱՌԱՆՑ 

ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  
 

8. ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ  ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
 

9. ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

10. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ 

ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

11. ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ, ԽՃՈՒՂԻՆ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԸ 

ԱՆՎԱՆԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հ/Հ     Ազգանուն Անուն     Կողմ     Դեմ   Ձեռնպահ 
 

 

1. Ավետիսյան Հրաչյա     _________        _______          ________ 

 

2. Գրիգորյան Վարդան    _________        _______          ________ 

 

3. Զաքարյան Սերգեյ                                          _________        _______          ________ 

 

4. Խաչատրյան Թովմաս   _________        _______          ________ 

 

5. Հայրապետյան Վարուժամ                            _________        _______          ________ 

 

6. Ղազարյան Գևորգ     _________        _______          ________ 

 

7. Մելիքյան Ներսես    _________        _______          ________ 

  

8. Միրզոյան Արամայիս               _________        _______          ________ 

 

9. Մովսիսյան Կարեն    _________        _______          ________ 

 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ            Դ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 

Օրակարգի 1-ին հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ Լ. Քալաշյանը, 



 

ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածին համայնքի ավագանու 

2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N133-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 

նախագիծը:  

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  22-Ն որոշումը: 

 

Օրակարգի 2-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ Լ. Քալաշյանը, 

ներկայացնելով Էջմիածին քաղաքային համայնքի սեփականության 2020 թվականի գույքագրման 

փաստաթղթերը հաստատելու մասին նախագիծը:  

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ 23 որոշումը: 

 

Օրակարգի 3-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քարտուղար Գ. Հարությունյանը, ներկայացնելով 

Էջմիածին  համայնքի ավագանու 2020 թվականի  դեկտեմբերի 18-ի թիվ 132 որոշմամբ հաստատված 

հավելված թիվ 2-ի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը:  

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  24 որոշումը: 

 

Օրակարգի 4-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քարտուղար Գ. Հարությունյանը, ներկայացնելով 

Էջմիածնի համայնքապետարանի թիվ 1 մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի դահլիճների վարձակալության 

վճարների չափերը սահմանելու և  Էջմիածին համայնքի ավագանու 18.12.2020թ. թիվ 126 որոշումը  ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին նախագիծը: 

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  8 կողմ, 1 ձեռնպահ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  25 որոշումը: 

 

Օրակարգի 5-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քարտուղար Գ. Հարությունյանը, ներկայացնելով 

Էջմիածին  համայնքի ավագանու 2020 թվականի  փետրվարի 18-ի թիվ 20 որոշմամբ հաստատված 

հավելվածի մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը: 

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  26 որոշումը: 

 

Օրակարգի 6-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

պետ Դ.Բադալյանը, ներկայացնելով Էջմիածին համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողամասը 

առանց մրցույթի  կառուցապատման իրավունքով օգտագործման տրամադրելու մասին նախագիծը: 



 

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ 27 որոշումը: 

 

Օրակարգի 7-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

պետ Դ.Բադալյանը, ներկայացնելով Էջմիածին համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողամասը 

առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով օգտագործման տրամադրելու մասին նախագիծը: 

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  28 որոշումը: 

 

Օրակարգի 8-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

պետ Դ.Բադալյանը, ներկայացնելով հողամասերն Էջմիածին համայնքի սեփականությունը ճանաչելու 

մասին նախագիծը: 

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  29 որոշումը: 
 

Օրակարգի 9-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

պետ Դ.Բադալյանը, ներկայացնելով Էջմիածին համայնքի սեփականությունը  հանդիսացող հողամասն 

աճուրդային եղանակով  օտարելու մասին նախագիծը: 

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  30 որոշումը: 
 

Օրակարգի 10-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

պետ Դ. Բադալյանը, ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը  հանդիսացող 

հողամասերն օտարելու համար  համաձայնություն  տալու մասին նախագիծը: 

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  31 որոշումը: 
 

Օրակարգի 11-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

պետ Դ. Բադալյանը, ներկայացնելով Էջմիածին համայնքի մի շարք փողոցները, խճուղին և թաղամասը 

անվանափոխելու մասին նախագիծը: 

Ավագանու անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո 

նախագահողը առաջարկում է որոշման նախագիծը ընդունել և դնում է քվեարկության: 

Առաջարկությունը   դրվում  է  քվեարկության:  

Քվեարկությամբ`  միաձայն, 9 կողմ:   



 

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  32 որոշումը: 
 

 Օրակարգի հարցերը սպառվելուց հետո նախագահողը Ավագանու նիստը հայտարարում  է  

փակված: 

 Էջմիածին համայնքի ավագանու անդամներ` 

 

1. Ավետիսյան Հրաչյա   _________ 

 

2. Գրիգորյան Վարդան   _________ 

 

3. Զաքարյան Սերգեյ                              _________ 

 

4. Խաչատրյան Թովմաս  _________ 

 

5. Հայրապետյան Վարուժան                 _________ 

 

6. Ղազարյան Գևորգ       _________ 

 

7. Մելիքյան Ներսես   _________ 

 

8. Միրզոյան Արամայիս         _________ 

 

9. Մովսիսյան Կարեն   _________  

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ          Դ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՂ` 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                             Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


