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ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մոտ 

 2009թ. հուլիսի 29-ին ժամը 15.30-ին կայացած՝  
«Նորավանքե ԳԿՀ-ի  հոգաբարձուների խորհրդի նիստի 

 
քաղ. Երևան 
 
 

Մասնակցում էին՝ 
 
Հ. Հակոբյան  - ՀՀ սփյուռքի նախարար 
 
Ա. Աշոտյան  - ՀՀ կրթության և գիտության նախարար 
 
Կ. Կիրակոսյան - ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման     
                                       վարչության պետ 
 
Գ. Գագյան  - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 
 
Ա. Կարապետյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական  
                                       վարչության պետ 
 
Մ. Լալայան  - ՀՀԿ-ի փոխնախագահ 
 
Բ. Վարդանյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարի գլխավոր խորհրդական,  
                                      «Հայք  հաստատությունե ՀԿ-ի տնօրեն 
 
Ս. Սիմոնյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական  
                                      վարչության գլխավոր մասնագետ 
 
Գ. Հարությունյան - «Նորավանքե ԳԿՀ-ի  գործադիր տնօրեն 
 
Ս. Սարուխանյան - «Նորավանքե ԳԿՀ-ի  գործադիր տնօրենի տեղակալ 
 
Ռ. Մելքոնյան - «Նորավանքե ԳԿՀ-ի  «Հայագիտական կենտրոնե-ի ղեկավար 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

1. «Նորավանքե ԳԿՀ-ի  2009թ. առաջին կիսամյակի հաշվետվության մասին 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (Գ. Հարությունյան, Տ. Սարգսյան) 
 

Ընդունել ի գիտություն «Նորավանքե ԳԿՀ-ի 2009թ. առաջին կիսամյակի 
գործունեության հաշվետվությունը։ 

 
 
 



2. «Նորավանքե ԳԿՀ-ի  հնգամյա ռազմավարության ուրվագծերի մասին 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (Գ. Հարությունյան, Տ. Սարգսյան) 
 

Հավանություն տալ «Նորավանքե ԳԿՀ-ի հնգամյա ռազմավարության 
ուրվագծերին ։ 

  
 

3.  «Նորավանքե ԳԿՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ ընտրելու մասին 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Գ. Հարությունյան, Տ. Սարգսյան) 
 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին ընտրել 
«Նորավանքե ԳԿՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ։ 

 
 

4. «Նորավանքե ԳԿՀ-ին պատկանող՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի նախկին Ամաղու 
գյուղի հողատարածքի և այդ հողատարածքում գտնվող շինության մասին 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Գ. Հարությունյան, Կ.Կիրակոսյան, Տ. Սարգսյան) 

 
 

ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար 
Ա.Գևորգյանին, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 
կառավարման վարչության պետ Կ.Կիրակոսյանին և ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ 
Ե.Զախարյանին՝ համատեղ քննարկել և ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին 
ներկայացնել  առաջարկություն՝ 2005թ. «Նորավանքե ԳԿՀ-ին պատկանող ՀՀ 
Վայոց ձորի մարզի նախկին Ամաղուի գյուղական համայնքին հատկացնելու 
մասին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումը չեղյալ ճանաչելու 
վերաբերյալ։ 

 
 

5. «Նորավանքե ԳԿՀ-ի գործադիր տնօրենի՝ աշխատանքային պայմանագիրի 
երկարաձգման մասին 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Գ. Հարությունյան, Տ. Սարգսյան) 

 
 

«Նորավանքե ԳԿՀ-ի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հարությունյանի 
աշխատանքային պայմանագիրը երկարաձգել մինչև 5 տարի ժամկետով։ 

 
 
 
ՀՀ վարչապետ,  
«Նորավանքե գիտակրթական  
հիմնադրամի հոգաբարձուների  
խորհրդի նախագահ  
          Տ.Սարգսյան 


