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ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 22-Ի  

ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  

ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 2022 թվականի օգոստոսի 22-ին ժամը 15:00-ին քաղաք Էջմիածին, ք.Էջմիածին  Մովսես Խորենացի 2 

հասցեում տեղի ունեցավ Վաղարշապատ համայնքի ավագանու արտահերթ չորրորդ նիստը, որին մասնակցում էր 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 21 անդամ, հիմք ընդունելով գրանցման արդյունքները` այդ մասին 

հայտարարեց նիստն արձանագրողը: 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանու արտահերթ չորրորդ նիստին հրավիրված են համայնքային կառույցների 

ներկայացուցիչներ,  համայնքապետարանի աշխատակիցներ:  

Նիստը վարում է համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը։ 

Նիստն արձանագրում է աշխատակազմի քարտուղար Գ.Հարությունյանը: 

Նիստն սկսվեց Հայաստանի Հանրապետության  և համայնքի հիմներով: 

Նիստն անցկացվում է առցանց հեռարձակմամբ: 

Ավագանու նիստին չներկայացած անդամների բացակայությունը դիտարկել անհարգելի՝ վերջիններիս կողմից 

հարգելիության վերաբերյալ տեղեկատվություն չներկայացնելու հիմքով: 

Նիստը վարողը ավագանու անդամներին ներկայացրեց նիստի օրակարգի հարցը և առաջարկեց քննարկել ու 

հաստատել օրակարգը: 

 Օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկության: 

 Քվեարկությանը  մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 Քվեարկության արդյունքները`              կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

        Որոշումն ընդունվեց միաձայն 

    ՈՐՈՇՎԵՑ – Հաստատել Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 2022 թվականի օգոստոսի 22-ի արտահերթ 

չորրորդ նիստի օրակարգը և քննարկել առաջադրված հարցերը,  այն է՝ 

 

1. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՄԱՍԻՆ  

 

2. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

3. ԿԱՐԻՆԵ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

4. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ 

ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

5.ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

6.ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

7.ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

8.ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

9.ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 

ԲՆԱԿԱՐԱՆՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

10. ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ 

ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 



 

11. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՄԻՆՉԵՎ 20ՔՄ 

ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ԱՌԱՆՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

12.ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԸ  ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

13. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ  ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ  ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՕՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանին  ընդունեց  թիվ  117 որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 1-ին հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի 

պետ Լուսինե Քալաշյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի 2022 թվականի  2-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման մասին որոշման 

նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց միաձայն 

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  118 որոշումը: 

 

 Օրակարգի 2-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի  քաղաքաշինության և 

հողաշինության բաժնի պետի տեղակալ Վասպուրական Դավթյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի հողային հաշվեկշիռը համաձայնեցնելու մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  119 որոշումը: 

 
Օրակարգի 3-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի խորհրդական Մարիամ 

Պողոսյանը: 

Ներկայացնելով Կարինե Մինասյանին  ֆինանսական օգնություն հատկացնելու  մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 



 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  120 որոշումը: 

 
 Ավագանու նիստին ուշացումով ներկայացավ ավագանու անդամ  Գևորգ Ղազարյանը: 

 
Օրակարգի 4-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի  քաղաքաշինության և հողաշինության 

բաժնի պետի տեղակալ Վասպուրական Դավթյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն աճուրդային եղանակով  

օտարելու մասին որոշման  նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամները հերթագրվեցին:  Հարցերը 

տալու համար ըստ հերթագրման հաջորդականության՝ նիստը վարողը հայտարարեց հարց տվողների անուն 

ազգանունները՝ Սևակ Խաչատրյանը: 

Հարց: Սևակ Խաչատրյան. Հողամասը անօրինական զավթած քաղաքացիները աճուրդին նախապատվության 

իրավունք ունեն թե ոչ: 

Պատասխան: Դ. Գասպարյան. Ոչ չունեն, մասնակցելու են հավասար իրավունքներով: 

 
Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 22 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 22 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  121 որոշումը: 

 

 
Օրակարգի 5-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի  քաղաքաշինության և հողաշինության 

բաժնի պետի տեղակալ Վասպուրական Դավթյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասն աճուրդային եղանակով  

օտարելու մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 22 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 22 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  122 որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 6-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի  քաղաքաշինության և հողաշինության 

բաժնի պետի տեղակալ Վասպուրական Դավթյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասն աճուրդային եղանակով  

օտարելու մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 22 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 22 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 



 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  123  որոշումը: 

 

 
Օրակարգի 7-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի  քաղաքաշինության և հողաշինության 

բաժնի պետի տեղակալ Վասպուրական Դավթյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասն աճուրդային եղանակով  

օտարելու մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 22 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 22 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  124  որոշումը: 

 

Նիստը վարողը հայտարարեց 10 րոպե ընդմիջում: 

  

Ընդմիջումից հետո սկսվեց օրակարգի 8-րդ հարցի քննարկումը: 

 

Ընդմիջումից հետո նիստին չներկայացավ ավագանու անդամ Նաիրա Բասենցյանը: 

 

Օրակարգի 8-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի  քաղաքաշինության և հողաշինության 

բաժնի պետի տեղակալ Վասպուրական Դավթյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասն աճուրդային եղանակով  

օտարելու մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  125 որոշումը: 

 
Օրակարգի 9-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի  քաղաքաշինության և հողաշինության 

բաժնի պետի տեղակալ Վասպուրական Դավթյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակարանն անհատույց օտարելու 

մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

 



 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  126 որոշումը: 

 

Օրակարգի 10-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի  քաղաքաշինության և հողաշինության 

բաժնի պետի տեղակալ Վասպուրական Դավթյանը: 

Ներկայացնելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի գլխավոր հատակագծի 

փոփոխությունը հաստատելու  մասին որոշման  նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  127 որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 11-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող մինչև 20քմ մակերեսով 

հողամասերն առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  128  որոշումը: 

 

 

 Օրակարգի 12-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի  քարտուղար Գրիգոր 

Հարությունյանը: 

Ներկայացնելով ոչ բնակելի տարածքը  վարձակալության  իրավունքով  օգտագործման տրամադրելու  մասին 

որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  129  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 13-րդ հարցի առթիվ` համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության 

Արմավիրի  մարզի Վաղարշապատ  համայնքի ավագանու երկրորդ նստաշրջանի հերթական  առաջին նիստի 

գումարման օրը սահմանելու մասին որոշման նախագիծը:  



 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  130 որոշումը: 

 
Օրակարգի հարցերը սպառվելուց հետո  Ավագանու նիստը հայտարարվեց  փակված: 

 

 


