
Հարցազրույց Աբովյան համայնքի ղեկավար Վահագն Գևորգյանի հետ 

-Պարոն Գևորգյան, նշված հասցեում առանձնատուն կառուցող, այդ տարածքը 

սեփականության իրավունքով տնօրինող Շուշանիկ Կարապետյանը  բարեկամական ինչ կապ 

ունի ձեզ հետ: 

- Շնորհակալություն հարցի համար, շնորհակալություն, որ եկել ես Աբովյան: Ինչպես 

նախորդ անգամ մեր հեռախոսային զրույցի ժամանակ, հիմա նույնպես ես կրկնում եմ, որ 

Աբովյան քաղաքում այս պահի դրությամբ կառուցվում են մի քանի հարյուր բնակարաններ: 

Բոլորը, հաշվի առնելով, որ աբովյանցիներ են, իսկ ես Աբովյանում մեծ ընտանիքով եմ 

բնակվում, ինչ-որ ձև կարող են կապ ունենալ իմ կամ իմ ընտանիքի անդամների հետ: Կարող 

է կրկնվեմ, բայց ես շատ ընկերներ ունեմ, շատ բարեկամներ ունեմ, շատ հարազատներ 

ունեմ: Ճիշտ է՝ Աբովյանը փոքր քաղաք է, բայց քանի որ ես ծնված օրվանից ապրում եմ այս 

քաղաքում, ծնողներ ունեմ, եղբայրներ, հարազատներ և բարեկամներ: Այսինքն՝ ինչ-որ մի 

ձևով բոլորը բոլորի հետ կապ ունեն ու վերագրել, որ ինչ-որ մեկը կարող է կնոջս հետ ծանոթ 

լինի, հայրիկիս կամ եղբորս հետ ծանոթ լինի, մի քիչ անհասկանալի է: 

-Ձեզ բարեկա՞մ է Շուշանիկ Կարապետյանը: 

-Ոչ: 

- Ձեր կնո՞ջը… 

-Ոչ, մենք արյունակցական ոչ մի կապ չունենք: 

-Իր անունով կառուցվում է առանձնատուն: 

-Ուրախությամբ թող վայելեն: 

-Տունը կկառուցեն, կավարտեն և մենք էլի կանդրադառնանք: Հնարավո՞ր է այնպես ստացվի, որ 

հետագայում դուք ձեր ընտանիքի հետ բնակվեք հենց այդ տանը:  

-Ես ընտանեկան շատ մեծ երազանք ունեմ: Դա իմ ընտանիքի, տիկնոջս և բալիկներիս 

երազանքն է՝ կառուցել կամ ձեռք բերել սեփական տուն: Ու ես վստահեցնում եմ, որ ես մի օր 

կառուցելու եմ կամ ձեռք եմ բերելու սեփական տուն, ու իմ երազանքն է, որ դա պետք է լինի 

հենց Աբովյան համայնքում: Որովհետև ես Աբովյանում բնակվել եմ, բնակվում եմ և իմ 

ընտանիքի հետ ես երկար տարիներ բնակվելու եմ Աբովյանում: Չի բացառվում, հիմա էլ 

փնտրտուքի մեջ եմ, եթե հարմար արժեքով բնակարան լինի, նույնիսկ բազմաբնակարան 

շենքում իմ բնակարանը, որ կա, կա´մ փոխանակմամբ, կա´մ վաճառելով և մի փոքր էլ 

ավելացնելով՝ նորը ձեռք բերեմ կամ կառուցեմ, հիմա փնտրտուքի մեջ եմ:  

-Հնարավոր է նաև, որ այդ տունը գնեք: 

-Ես չգիտեմ, կարող է այդ բնակարանը չվաճառեն, որ ես գնեմ, բայց Աբովյան քաղաքում, 

սեփական սեկտորում բնակարան ձեռք եմ բերելու կամ կառուցելու եմ, դա վստահեցնում եմ: 

-Վստահեցնո՞ւմ եք, որ այդ առանձնատունը ձեզ համար չի կառուցվում: 

-Այո, վստահեցնում եմ: 



-Չե՞ք բացառում, որ մի օր այդ տունը կգնեք: 

-Ես մեծ հաճույքով կգնեի, եթե վաճառեին, հարմար գնով վաճառեին: Ես ձեզ վստահեցնում 

եմ, որ Աբովյան քաղաքում ես մի օր տուն ունենալու եմ, առանձնատուն՝ մի փոքր այգով, դա 

երազանք է, որը կարծում եմ, որ կկարողանամ կյանքի կոչել:  

-Աբովյանի բնակիչները ձեզ հաճախ են տեսել նշված առանձնատան շինհրապարակում: Ինչո՞ւ 

եք գնում այդ շինհրապարակ: 

-Ես չգիտեմ՝ ինձ ով է տեսել, ինձ շատ շինհրապարակներում կարող են տեսնել, այդ թվում, 

թե պետական կառուցվող, բնական է, որպես քաղաքապետ, համայնքի ղեկավար այցելում եմ, 

այնպես էլ շատ տարբեր տեղեր կարող են ինձ տեսնել: 

-Զուտ որպես համայնքի ղեկավա՞ր եք գնացել նշված տարածք: 

-Ես նույնիսկ չեմ էլ կարող հիշել, թե երբ եմ այդ տարածքում եղել, անկեղծ եմ ասում, բայց 

եղել եմ, իհարկե եղել եմ: 

-Պարոն Գևորգյան, եթե կառուցապատում է կատարվում, պետք է տվյալ տարածքում 

ցուցանակ լինի, կառուցվող շինության նախագիծը և այլն: Տարածքում մենք չտեսանք նման 

ցուցանակ: Համայնքը չի՞ հետևում որ պատշաճ կազմակերպվի շինարարությունը: 

-Հասարակական սեկտորում անխտիր բոլորը փակցրած է: Եթե մասնավորին վերաբերում է, 

հիմա չեմ հիշում, հիմա ես օրենքը կնայեմ, եթե մասնավորին էլ է վերաբերում այլ բան, ես 

հիմա հանձնարարականը կտամ, որ Աբովյան քաղաքում բոլոր սեփական տների կամ 

ընդհանրապես, եթե շինաշխատանքներ են գնում, անմիջապես անեն (նկատի ունի ցուցանակ 

փակցնեն, հեղ.): Օրենքով նախատեսված վարչական հսկողության խնդիր չկա, 

հանձնարարականը կիջեցնենք:  

  


