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ՀՀ  ԱՐՄԱՎԻՐԻ  ՄԱՐԶԻ  
 ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ   

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի  
ԹԻՎ 10 ՆԻՍՏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԹԻՎ 10 

ԷՋՄԻԱԾԻՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի  

 ԹԻՎ 10 ՆԻՍՏԻ 

 

Էջմիածին համայնքի ավագանու 11 անդամներից նիստին մասնակցում  էին  10-ը՝ 

 

1. Ավետիսյան Հրաչյա 

2. Գրիգորյան Վարդան 

3. Զաքարյան Սերգեյ 

4. Խաչատրյան Թովմաս 

5. Կոնդյան Դավիթ 

6. Հայրապետյան Վարուժան 

7. Ղազարյան Գևորգ 

8. Մելիքյան Ներսես 

9. Միրզոյան Արամայիս 

10. 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 խորհրդական Ս.Թովմասյանը, ֆինանսական 

բաժնի պետ Լ.Քալաշյանը, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ Դ.Բադալյանը, 

ինֆորմացիայի, վերլուծության և արտաքին կապերի բաժնի պետ Ս.Մաթևոսյանը: 

 Նիստին ներկա էին նաև քաղաքացիներ Սերյոժա Գեղամի Վարդանյանը, Ցողիկ Հմայակի 

Վարդանյանը, Արմեն Գեղամի Վարդանյանի լիազոր ներկայացուցիչ Զմրուխտ Ռշտոյանը, Սիլվա 

Վահրամի Ասպոյանը և Անահիտ Գեղամի Վարդանյանը: 

Ավագանու նիստին չի ներկայացրել ավագանու Սուրեն Մուրադյանը: Ավագանու նիստին 

չներկայանալու պատճառների մասին տեղեկատվություն չի ներկայացվել:  

   

 Նիստը արձանագրում էր իրավաբանական բաժնի պետ Կ. Եսայանը: 

 Նիստն սկսվեց ՀՀ  և Էջմիածին քաղաքի հիմներով: 

 Նիստն անցկացվում էր առցանց հեռարձակմամբ: 

 Նախագահողը` համայնքի ղեկավարը, ավագանու անդամներին ներկայացրեց նիստի 

օրակարգի հարցերը  և առաջարկեց քննարկել դրանք ու հաստատել օրակարգը: 

 Օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկության: 

   Քվերակությամբ` միաձայն, 10 կողմ: 

 Էջմիածին  համայնքի  Ավագանին    
 

 

  ՈՐՈՇՈՒՄ Է  
 

   Հաստատել նիստի օրակարգը և քննարկել առաջադրված հարցերը. 

 

1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  

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

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

2. ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

3. ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԸ 

ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 



 

 

4. ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԸ  ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

5. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

6. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

7. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

8. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ  ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

9. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ  ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

10. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ  ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

11.ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

12. ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

13. ԷՋՄԻԱԾԻՆ   ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ   ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ   ՊԱՏԿԱՆՈՂ   

ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐՆ  ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ   ՕՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

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 n 133-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, 10 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  96 որոշումը: 

 

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

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում Էջմիածին համայնքի <<Բարեկարգման>> տնօրինության տնօրեն 

Մ.Խաչատրյանը, ներկայացնելով մեկ անձից գնում 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, 10 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  97 որոշումը: 
 

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

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում համայնքի ղեկավարի տեղակալ Ա.Պետրոսյանը, ներկայացնելով 

Էջմիածին համայնքի սեփականություն համարվող  տրանսպորտային միջոցը անհատույց 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, 10 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  98  որոշումը: 
 

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

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

պետ Դ.Բադալյանը, ներկայացնելով ոչ բնակելի տարածքը  վարձակալության  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, 10 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  99  որոշումը: 
 

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

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

պետ Դ.Բադալյանը, ներկայացնելով հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 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,  10 կողմ:    

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  100 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 հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 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, 10 կողմ:    

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  101 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 հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 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, 10 կողմ:    



 

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  102 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 մրցութային  եղանակով վարձակալության  իրավունքով  

համայնքային սեփականությունը հանդիսացող հողամասը  ժամկետային 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, 10 կողմ:    

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  103 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 մրցութային  եղանակով վարձակալության  իրավունքով  

համայնքային սեփականությունը հանդիսացող հողամասը  ժամկետային 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, 10 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  104 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 մրցութային  եղանակով վարձակալության  իրավունքով  

համայնքային սեփականությունը հանդիսացող հողամասը  ժամկետային 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, 10 կողմ:    

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  105 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 սեփականություն  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, 10 կողմ:    

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  106 որոշումը: 
 

Օրակարգի 12-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

պետ Դ.Բադալյանը, ներկայացնելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքային համայնքի գլխավոր 

հատակագծի փոփոխությունը 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, 10 կողմ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  107 որոշումը: 



 

 

Օրակարգի 13-րդ հարցի առթիվ` Համայնքի ղեկավար Դ.Գասպարյանի հրավերով համայնքի 

ավագանուն զեկույց է ներկայացնում աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Կ.Եսայանը, 

ներկայացնելով Էջմիածին   համայնքին   սեփականության   իրավունքով   պատկանող  բնակարաններն  

անհատույց   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`  7 կողմ, 3 ձեռնպահ:   

Էջմիածին  քաղաքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  108 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.          Կոնդյան Դավիթ                                   _________ 

 

6. Հայրապետյան Վարուժան  _________ 

 

7. Ղազարյան Գևորգ                          _________ 

 

8. Մելիքյան Ներսես       _________ 

 

9. Միրզոյան Արամայիս         _________ 

 

10. Մովսիսյան Կարեն   _________ 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ          Դ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՂ` 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ                     Կ.ԵՍԱՅԱՆ 


