
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ  

 

քաղաք Հրազդան 
 25 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2021թ. 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 02 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ 

Համայնքի ավագանու նիստին ներկա էին ավագանու 9 անդամներ: 

Բացակա էին` Վիգեն Գրիգորյանը, Խաչիկ Մուրադյանը, Ռոմիկ Ներսիսյանը 

Նիստը վարում էր  համայնքի ղեկավարի տեղակալ` Վարուժան Սաֆարյանը 

Նիստը արձանագրում էր աշխատակազմի քարտուղար` Ռոբերտ Դանիելյանը 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N02 ՀԵՐԹԱԿԱՆ 

ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

 Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի.  

Հաստատել Հրազդան համայնքի ավագանու 2021 թվականի փետրվարի 25-ի N 02 հերթական 

նիստի օրակարգը.  

1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2018 

թվականի օգոստոսի 28-ի N 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին  

2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 148-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին 

3. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի պահպանման նպատակով լրավճար սահմանելու 

մասին  

4. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբեր 14-ի N 151 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին  

5. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 152 որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

6. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թականի դեկտեմբերի 14-ի N154 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին 

7. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 156 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին 

8. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 157 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին  



9. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2009 

թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 143 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի 

Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2012 թվականի հուլիսի 

31-ի N 84 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին  

10. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2016 

թվականի հուլիսի 14-ի N 58 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին  

11. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի մարտի 18-ի N 40 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին  

12. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 155 և 2014 թվականի մարտի 21-ի N 29 որոշումների մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին 

13. Հրազդանի համայնքապետարանի «Հրազդանքաղլույս» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը գույք օտարելու մասին 

14. Հրազդանի համայնքապետարանի սեփականություն հանդիսացող գույքը անհատույց 

օտարելու մասին  

15. Հրազդանի համայնքապետարանի «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և 

սանմաքրում» հիմնարկին անհատույց գույք օտարելու մասին 

16. Հրազդանի համայնքապետարանի «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և 

սանմաքրում» հիմնարկին անհատույց գույք օտարելու մասին  

17. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 175 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին  

18. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 176-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 

19. Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի 2020 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին  

20. Ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու մասին  

21. Ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու մասին 

22. Ֆինանսական նվիրատվություն ցուցաբերելու մասին  

23. Տեղական վճարի գումարը հետ վերադարձնելու մասին 

24. Հրազդան համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ պիտանի գույքի դուրս գրման 

մասին  

25. Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող 11.0 հա մակերեսով 

հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակության փոփոխության մասին  

26. Կադաստրային քարտեզում հայտնաբերված անճշտության ուղղում կատարելու և 

համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին  

27. «Կեչառք» ԲԲԸ-ի կողմից ձեռք բերված բազմաբնակարան բնակելի շենքի պահպանման և 

սպասարկման համար փաստացի օգտագործվող հողամասն ուղղակի վաճառքով օտարելու 

մասին  

28. Քնարիկ Մարգարյանին պատկանող ավտոտնակի պահպանման և սպասարկման համար 

փաստացի օգտագործվող հողամասն ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին  

29. Հրազդան համայնքի ավագանու մի շարք որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին  

30. Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության հողամասերը ոչ մրցութային կարգով կառուցապատման 

իրավունքով օգտագործման տրամադրելու մասին 

31. Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերը 

մրցութային կարգով կառուցապատման իրավունքով օգտագործման տրամադրելու մասին 

32. Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի և 

գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերն աճուրդային կարգով 



օտարելու մասին  

33. Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության հողամասերը 

վարձակալության իրավունքով օգտագործման տրամադրելու և Հրազդանի 

համայնքապետարանի ու «Հրազդանի ՃՇՇՁ» բաց բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված 

2014 թվականի հունիսի քսաներեքի հողամասի վարձակալության պայմանագիրը 

դադարեցնելու մասին  

34. Սուբվենցիայի հայտերին հավանություն տալու մասին  

35. Հրազդան համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի 2020 թվականի կատարողականի 

վերաբերյալ հաշվետվությունը հաստատելու մասին 

36. Տեղական վճարների արտոնություն կիրառելու մասին  

37. Հրազդան համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը վարձակալության իրավունքով 

օգտագործման տրամադրելու մասին  

38. Հրազդան համայնքի սեփականություն համարվող գույքը անհատույց օգտագործման 

տրամադրելու մասին 

39. Հրազդան համայնքի սեփականություն համարվող գույքն օտարելու մասին 

40. Հրազդան համայնքի սեփականություն համարվող գույքն օտարելու մասին  

41. Հրազդան համայնքի սեփականություն համարվող գույքն օտարելու մասին  

42. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 125 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին  

43. Հրազդան համայնքի ավագանու 2006 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 9 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 09/ 

Լսեցին 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 28-Ի N 104-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-

րդ կետով. 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2018 

թվականի օգոստոսի 28-ի <<Հրազդան համայնքի սոցիալական աջակցության վերաբերյալ 
կամավոր խնդիրների լուծման չափորոշիչները, սոցիալական պաշտպանության 

բնագավառում Հրազդան համայնքի կամավոր խնդիրների և դրանց ուղղված սեփական 

լիազորությունների իրականացման կարգը սահմանելու մասին>> N 104-Ն որոշման 

(այսուհետ` Որոշում) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

2. Որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 



Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 10-Ն/ 

Լսեցին 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 148-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

  Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

3-րդ կետով և 3-րդ մասով, 34-րդ հոդվածով. 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդանի 

համայնքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների և արտադպրոցական 

դաստիարակության հաստատությունների կողմից 2021 թվականին մատուցվող 

ծառայությունների դիմաց տեղական վճարի դրույքաչափերը և կիրառվող արտոնությունները 

հաստատելու մասին» N 148-Ն որոշման (այսուհետ` Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ 
փոփոխությունները.  

1)Որոշման 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Հրազդանի 

համայնքապետարանի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության 

հաստատությունների (երաժշտական, և արվեստի դպրոցներ) ծառայություններից օգտվող մեկ 

երեխայի համար մատուցված ծառայությունների դիմաց տեղական վճարի չափը 

յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանել 3000 (երեք հազար) դրամ, բացառությամբ 

նկարչական բաժին հաճախողների` 2000 (երկու հազար) դրամ, և թատերական բաժին 

հաճախողների` 1000 (մեկ հազար) դրամ:»:   

2)Որոշման 4-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «1) միևնույն 

ընտանիքից երկու և ավելի երեխաների հաճախելու դեպքում` երկրորդ և հաջորդ երեխաների 

համար,»:  

3) Որոշման 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «5) 

հաշմանդամության 1-ին կամ 2-րդ կարգ ունեցող ծնողների երեխաների համար:»: 

4) Որոշման 5-րդ կետի «(երաժշտական և արվեստի դպրոցներ)» բառերը հանել: 
5) Որոշման 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «3) 

հաշմանդամության 1-ին կամ 2-րդ կարգ ունեցող ծնողների երեխաների համար,»:  

6) Որոշման 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «6. Հրազդանի 

համայնքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների և արտադպրոցական 

դաստիարակության հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայություններից 

օգտվողների համար սահմանել արտոնություն` տեղական վճարի նկատմամբ զրոյական 

դրույքաչափի կիրառմամբ, եթե`  

1) երեխան երկկողմանի ծնողազուրկ է,  

2) երեխայի ծնողը զոհվել է Արցախյան պատերազմում:»:  

2. Որոշման 3-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ ենթակետով. «6) 

ասեղնագործության, տիկնիկագործության և նկարչության խմբի համար` 3000 (երեք հազար) 

դրամ:»: 

3. Որոշման 5-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ ենթակետով. «4) դատարանի 

վճռով ծնողներից մեկին անգործունակ ճանաչված ընտանիքների երեխաների համար:»: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 



Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 11-Ն/ 

Լսեցին 

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԼՐԱՎՃԱՐ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով Աշխատանքային օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետով, 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետով. 

1.Հրազդան համայնքի համայնքային հիմնարկների, համայնքային ենթակայության 

առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձերի այն 

դրույքաչափերի նկատմամբ, որոնց չափը կազմել է 2021 թվականի հունվար ամսվա համար 

93.000 դրամ, սահմանել լրավճար 289 դրամի չափով:   

2.Հրազդան համայնքի համայնքային հիմնարկների, համայնքային ենթակայության 

առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձերի այն 

դրույքաչափերի նկատմամբ, որոնց չափը կազմում է 93.000 դրամ, 2021 թվականի փետրվար և 

հետագա ամիսների համար սահմանել լրավճար 300 դրամի չափով:  

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը և տարածվում է նաև 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 12/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 14-Ի N 151 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-

րդ կետով. 

1. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հրազդանի 

համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատակիցների թվաքանակը, 

հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N 151 որոշման N2 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 1-ին: 
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Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 13/ 



Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 152 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԶԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-

րդ կետով. 

1. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հրազդան համայնքի 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, մշակութային և սպորտային 

հիմնարկների հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N 

152 որոշման NN 13, 14,15,16, 17,18,19 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ` 

համաձայն սույն որոշման NN 1,2,3,4,5,6,7 հավելվածների:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 01-ին : 
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Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 14/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-ի N154 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 

կետով. 

1. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ««Հրազդանի 

համայնքային գրադարան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 

հաստիքացուցակը, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N154 որոշման 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:  

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 1-ին: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 15/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 156 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդված 1-ին մասի  

3-րդ կետով. 



1.Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հրազդանի 

համայնքապետարանի «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» 

հիմնարկի հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N156 

որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021թվականի մարտի 01-ին: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 16/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 157 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդված 1-ին մասի  

3-րդ կետով. 

1.Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հրազդանի 

համայնքապետարանի «Մաքուր Հրազդան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 

հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N157 որոշման 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:   

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 01-ին: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 17/ 

Լսեցին 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  

ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի ԹԻՎ 143 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ 

 ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 31-Ի N 84 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-

րդ կետով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով. 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2009 

թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու 

մասին» թիվ 143 որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` 

համաձայն հավելվածի:  

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան 

համայնքի ավագանու 2012 թվականի հուլիսի 31-ի «Հրազդանի համայնքապետարանի 

ենթակայության «Մաքուր Հրազդան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 

կանոնադրությունը, հաստիքացուցակը ու պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու 



մասին» N 84 որոշումը:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 18/ 

Լսեցին 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 58 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-

րդ կետով. 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2016 

թվականի հուլիսի 14-ի «Հրազդանի համայնքապետարանի ենթակայության «Աղբահանություն 

և սանմաքրում» բյուջետային հիմնարկի հաստիքացուցակը, պաշտոնային դրույքաչափերը և 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 58 որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 19/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 18-Ի N 40 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՎԱՀԱԳՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-

րդ կետով. 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի մարտի 18-ի «Հրազդանի համայնքապետարանի «Մշակույթի կենտրոն» բյուջետային 

հիմնարկը «Հրազդանի դրամատիկական թատրոն-մշակութային կենտրոն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, հաստիքացուցակը, պաշտոնային 

դրույքաչափերը, կանոնադրությունը և ամրացվող գույքի կազմը հաստատելու մասին» N 40 

որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 



Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 20/ 

Լսեցին 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 155 ԵՎ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 21-Ի N 29 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդված 1-ին մասի  

3-րդ կետով. 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հրազդանի համայնքապետարանի «Հրազդանքաղլույս» 

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակը և պաշտոնային 

դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N155 որոշման հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված N 1-ի:  

2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի «Հրազդան համայնքի ավագանու 2014 

թվականի մարտի 21-ի « Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» 

որոշման թիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված N 2-ի: 

3. Սույն որոշման 1-ին կետն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 01-ին:  

4. Սույն որոշման 2-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 21/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ՀՐԱԶԴԱՆՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՅՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

21-րդ կետով, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով և 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով. 

1. Հրազդանի համայնքապետարանի «Հրազդանքաղլույս» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը անհատույց օտարել Հրազդանի համայնքապետարանի սեփականություն 

հանդիսացող հետևյալ գույքը.  

1) 507.500 (հինգ հարյուր յոթ հազար հինգ հարյուր) դրամ արժողությամբ 25 հատ էլեկտրական 

հենասյուն (100մմ),  

2) 2500 (երկու հազար) դրամ արժողությամբ 50 հատ ֆարֆուրե մեկուսիչ,  

3) 19.987.500 (տասնինը միլիոն ինը հարյուր ութսունյոթ հազար հինգ հարյուր) դրամ 

արժողությամբ 246 հատ հենասյուններով լուսավորության ցանց:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 



Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 22/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԸ 

ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

21-րդ կետով, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով և 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով. 

 

1.Հրազդանի համայնքապետարանի սեփականություն հանդիսացող 80 հատ 

«մարմնամարզական պատ» գույքը անհատույց օտարել սույն որոշման հավելվածով 

ներկայացված համայնքային ենթակայության կազմակերպություններին:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 23/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ՍԱՆՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ԳՈՒՅՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

21-րդ կետով. 

1. Հրազդանի համայնքապետարանի «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և 

սանմաքրում» հիմնարկին անհատույց օտարել Հրազդանի համայնքապետարանի 

սեփականություն հանդիսացող 732.000 (յոթ հարյուր երեսուն երկու հազար) դրամ 

արժողությամբ KIT 980/A6450 SRS համակարգը և 750.000 (յոթ հարյուր հիսուն հազար) դրամ 

արժողությամբ 2019 թվականի արտադրության ձյուն մաքրող սարքը:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 24/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ՍԱՆՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ԳՈՒՅՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 



   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

21-րդ կետով. 

1.Հրազդանի համայնքապետարանի «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և 

սանմաքրում» հիմնարկին անհատույց օտարել Հրազդանի համայնքապետարանի 

սեփականություն հանդիսացող հետևյալ գույքը.  

1)1.980.000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար) դրամ արժողությամբ 18 հատ 

աղբարկղերի տեղադրման վայրի ցանկապատ,  

2)252.000 (երկու հարյուր հիսուն երկու հազար) դրամ արժողությամբ 20 հատ աղբաման,  

3) 32.000 (երեսուն երկու հազար) դրամ արժողությամբ 4 հատ աղբարկղ:   

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 25/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 175 ՈՐՈՇՈՒՄՆ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով. 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան 

համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Ֆինանսական նվիրատվություն 

ցուցաբերելու մասին» N 175 որոշումը:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 26/ 

Լսեցին 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 176-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԱՐԵՎԻԿ ԵՓՐԵՄՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

5-րդ կետով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 

կետովև 34-րդ հոդվածի 4-րդ մասով. 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հրազդան համայնքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելու 

մասին» N176-Ն որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 



Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 27-Ն/ 

Լսեցին 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԱՐԵՎԻԿ ԵՓՐԵՄՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 

35-րդ հոդվածի 1-ին կետով 

1.Հաստատել Հրազդան համայնքի 2020 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը համաձայն N 1, 2, 3 հավելվածների:   

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 28/ 

Լսեցին 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԱՐԵՎԻԿ ԵՓՐԵՄՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-

ին և 2-րդ կետերով, հիմք ընդունելով Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան 

թաղամասի 60 շենքի 4 բնակարանի բնակչուհի Գոհար Ղազարյանի 2021 թվականի հունվարի 

11-ի Դ-01, Ջրառատ թաղամասի 377 տան բնակչուհի Ռոզա Սարգսյանի 2021 թվականի 

հունվարի 22-ի Դ-62, Շահումյան 188 տան բնակիչ Արմեն Հայրապետյանի 2021 թվականի 

հունվարի 18-ի Դ-34, Միկրոշրջան թաղամասի 42 շենքի 36 բնակարանի բնակիչ Սամվել 
Հակոբյանի 2021 թվականի հունվարի 11-ի Դ-02, Միկրոշրջան թաղամասի 27 շենքի 36 

բնակարանի բնակիչ Գնել Համբարձումյանի Դ-60 դիմումները. 

1. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հրազդան համայնքի 2021 

թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» N 176-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 10.07.01 

ծրագրի «Այլ նպաստներ բյուջեից» /4729/ հոդվածով նախատեսված ծախսերից որպես 

օգնության գումար 2021 թվականի հունվարից դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ ամեն ամիս 

հատկացնել հետևյալ անձանց՝ Միկրոշրջան թաղամասի 60 շենքի 4 բնակարանի բնակչուհի 

Գոհար Ղազարյանին 20000 / քսան հազար/ դրամ, Ջրառատ թաղամասի 377 տան բնակչուհի 

Ռոզա Սարգսյանին 20000 /քսան հազար/ դրամ, Շահումյան 188 տան բնակիչ Արմեն 

Հայրապետյանին 20000 /քսան հազար/ դրամ, Միկրոշրջան թաղամասի 42 շենքի 36 

բնակարանի բնակիչ Սամվել Հակոբյանին 40000 /քառասուն հազար/ դրամ, Միկրոշրջան 

թաղամասի 27 շենքի 36 բնակարանի բնակիչ Գնել Համբարձումյանին 40000 /քառասուն 

հազար/ դրամ:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 



Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 29/ 

Լսեցին 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԱՐԵՎԻԿ ԵՓՐԵՄՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-

ին և 2-րդ կետերով,18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով,հիմք ընդունելով Կոտայքի մարզի 

Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի 130 շենքի 33 բնակարանի բնակիչ Արտակ 

Համբարձումյանի 2021 թվականի հունվարի 27-ի Դ-70, Շինարարների փողոցի 15 տան բնակիչ 
Վախթանգ Ալեքսանյանի 2021 թվականի հունվարի 27-ի Դ-68, Միկրոշրջան թաղամասի 86 

շենքի 32 բնակարանի բնակիչ Արկադի Մարկոսյանի 2021 թվականի հունվարի 29-ի Դ-74 

դիմումները. 

1. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հրազդան համայնքի 2021 

թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» N 176-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 10.07.01 

ծրագրի «Այլ նպաստներ բյուջեից» /4729/ հոդվածով նախատեսված ծախսերից որպես 

միանվագ օգնության գումար հատկացնել հետևյալ անձանց՝ Կոտայքի մարզի Հրազդան 

քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի 130 շենքի 33 բնակարանի բնակիչ Արտակ 

Համբարձումյանին 90000/իննսուն հազար/դրամ,Շինարարների փողոցի 15 տան բնակիչ 
Վախթանգ Ալեքսանյանին 50000 /հիսուն/ հազար դրամ,Միկրոշրջան թաղամասի 86 շենքի 32 

բնակարանի բնակիչ Արկադի Մարկոսյանին 100000 /մեկ հարյուր հազար/ դրամ:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 30/ 

Լսեցին 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԱՐԵՎԻԿ ԵՓՐԵՄՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-

րդ և 5-րդ կետերով, հիմք ընդունելով Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 176-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածը և «Հայկական 

Կարմիր Խաչ» ընկերության Գլխավոր քարտուղար Ա.Եղիազարյանի 2021 թվականի 

փետրվարի 17-ի N Ս-204 դիմումը 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հրազդան համայնքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելումասին» 

N 176-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում «Նվիրատվություններ այլ շահույթ 

չհետապնդող կազմակերպություններին» /4819/ հոդվածով նախատեսված ծախսերից որպես 

նվիրատվություն 2021 թվականի մարտ ամսից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբեր ամիսը 

ներառյալ յուրաքանչյուր ամիս 30000/երեսուն հազար/ դրամ փոխանցել «Հայկական Կարմիր 



Խաչ» ընկերությանը:  

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 31/ 

Լսեցին 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՀԵՏ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԱՐԵՎԻԿ ԵՓՐԵՄՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական տուրքեր և վճարների մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածով, հիմք 

ընդունելով Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի 256 շենքի 26 

բնակարանի բնակիչ Ռոբերտ Շահջանյանի 2021 թվականի հունվարի 21-ի Կ-71 դիմումը. 

 

1.Հրազդանի համայնքապետարանի 900125001322 հաշվեհամարին որպես հողամասերի 

կառուցապատման իրավունքի վարձավճար վճարված գումարից Հրազդան քաղաքի 

Միկրոշրջան թաղամասի 256 շենքի 26 բնակարանի բնակիչ Ռոբերտ Շահջանյանին հետ 

վերադարձնել սխալմամբ մուծված 15000 /տասնհինգ հազար/ դրամ գումարը:  

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 32/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ԳՈՒՅՔԻ ԴՈՒՐՍ 

ԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԱՐԵՎԻԿ ԵՓՐԵՄՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով « Տեղական ինքնակառավարման  մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 32-րդ կետի 

1-ին մասով. 

Թույլատրել դուրս գրելու Հրազդան համայնքի սեփականություն հանդիսացող մաշված, 

ժամկետանց, այլևս գործածության ոչ պիտանի գույքը՝ համաձայն հավելվածի: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 33/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 11.0 ՀԱ 

ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  



/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18 հոդվածի 1-ին մասի 42-

րդ կետով,Կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1920-Ն որոշմամբ, 

«Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 143 հոդվածի 8-րդ և 9-րդ մասերով, հիմք ընդունելով 

Համայնքների  քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները 

համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի՝ Հրազդան համայնքի գլխավոր 

հատակագծում  առանձին հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակության 

փոփոխության վերաբերյալ  2021 թվականի փետրվարի 3-ի N 1/փ- 13 դրական 

եզրակացությունը. 

1.Հրազդան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ Ջրառատ թաղամասի Հրազդան-

Զովաբեր-Դդմաշեն ավտոճանապարհին հարող տարածքում համայնքային սեփականություն 

համարվող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության արոտավայրերից 11.0 հա 

մակերեսով հողամասի (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

վկայական N31012018-07-0062, գաղտնաբառ՝ NPZGT5CCPBA) նպատակային նշանակությունը 

գյուղատնտեսականից փոփոխել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 
ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի, իսկ գործառնական նշանակությունը՝ 
էներգետիկայի, արևային ֆոտովոլտային կայան կառուցելու նպատակով:  

 2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 34/ 

Լսեցին 

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԱՆՃՇՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-

րդ կետով, Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի 

հունիսի 1-ի N186-Ն հրամանով հաստատված հրահանգի 9-րդ կետի 5-րդ ենթակետի 

պահանջով. 

1. Հայաստանի Հանրապետության  Կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 

1831-Ն որոշմամբ՝ քարտեզագրման անճշտության հետևանքով, որպես քաղաքացիների 

սեփականություն  փոխանցված  հետևյալ հողամասերը ճանաչել Հրազդան համայնքի 

սեփականություն. 

1) Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի Զորավար Անդրանիկի պողոտա 6/2 հասցեում 

գտնվող 22.48քմ մակերեսով (ծածկագիր՝ 0463-0021) ,  

2)Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի  Զորավար Անդրանիկի պողոտա 58/10 

հասցեում  գտնվող 73.0քմ մակերեսով (ծածկագիր՝ 0332-0027):   

3)Հրազդան քաղաքի Հարավային թաղամասի  Սպանդարյան փողոց 48 հասցեում  գտնվող 

357․5քմ մակերեսով (ծածկագիր՝ 0623-0064):  

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը:  



Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 35/ 

Լսեցին 

«ԿԵՉԱՌՔ» ԲԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ 

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ 

ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

  Ղեկավարվելով  Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

21-րդ կետով,  հիմք ընդունելով «Կեչառք» ԲԲԸ-ի կողմից ձեռք բերված անշարժ գույքի 

Հայաստանի Հանրապետության պետական ունեցվածքի և ապապետականացման վարչության 

սեփականաշնորհման պայմանագիրը  և «Կեչառք» ԲԲԸ-ի տնօրեն  Ա. Սիմոնյանի 2020 

թվականի դեկտեմբերի 17-ի դիմումը. 

 

1.Ուղղակի վաճառքով օտարել Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամաս թիվ 203 հասցեում 

գտնվող «Կեչառք» ԲԲԸ-ի կողմից ձեռք բերված բազմաբնակարան բնակելի շենքի 

պահպանման և սպասարկման համար փաստացի օգտագործվող 1400.0քմ մակերեսով, 

Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի ցանկում չդասվող, 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը (կադաստրային ծածկագիր 0511-

0001)՝ 4 042 500 /չորս միլիոն քառասուներկու հազար  հինգ հարյուր / դրամ կադաստրային 

արժեքով:         

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 36/ 

Լսեցին 

ՔՆԱՐԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

21-րդ կետով, հիմք ընդունելով Քնարիկ Մարգարյանի 2021 թվականի հունվարի 27-ի դիմումը. 

1.Ուղղակի վաճառքով օտարել Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամաս 98/15 հասցեում 

գտնվող, Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի 98 շենքի թիվ 3 

բնակարանի բնակչուհի Քնարիկ Մարգարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 

ավտոտնակի պահպանման և սպասարկման համար փաստացի օգտագործվող 30.6քմ 

մակերեսով, Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի ցանկում 



չդասվող, բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը (սեփականության 

(օգտագործման) իրավունքի վկայական 1257901, տրված՝ 2005 թվականի մարտի 05-ին)՝ 209150 

/երկու հարյուր ինը հազար մեկ հարյուր հիսուն/ դրամ կադաստրային արժեքով:  

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 37/ 

Լսեցին 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական 

արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին»  օրենքի 3-րդ 

հոդվածով  և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»  օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կետով. 

1. Հրազդան համայնքի ավագանու 2017 թվականի սեպտեմբերի14-ի <<Հրազդան համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի նպատակային նշանակության 

հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու մասին>> N 89 որոշման 1-ին կետի 1-ին 

ենթակետում <<255 000(երկու հարյուր հիսունհինգ հազար)>> բառերը  փոխարինել <<907000 

(ինը հարյուր յոթ հազար)>> բառերով:              

2.Հրազդան համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 05-ի <<Հրազդան համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու 

մասին>> N 165 որոշման 1-ին կետի 7-րդ ենթակետում <<1 300 000(մեկ միլիոն երեք հարյուր 

հազար)>> բառերը փոխարինել <<1 507 000(մեկ միլիոն հինգ հարյուր յոթ հազար)>> բառերով: 

3.Հրազդան համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 13-ի <<Հրազդան համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի նպատակային նշանակության 

հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու մասին>> N 197 որոշման մեջ կատարել հետևյալ 
փոփոխությունները.           

1)1-ին կետի 1-ին ենթակետում <<550 000(հինգ հարյուր հիսուն հազար)>> բառերը  փոխարինել 
<<927 000(ինը հարյուր քսանյոթ հազար)>> բառերով,             

2)1-ին կետի 10-րդ ենթակետում <<550 000(հինգ հարյուր հիսուն 

հազար)>>  բառերը  փոխարինել <<1 908 000(մեկ միլիոն ինը հարյուր ութ 

հազար)>>  բառերով,            

3)1-ին կետի 16-րդ ենթակետում <<200 000 (երկու հարյուր հազար)>> բառերը փոխարինել 
<<206 000 (երկու հարյուր վեց հազար)>> բառերով:            

4.Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի փետրվարի 25-ի <<Հրազդան համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի և գյուղատնտեսական 

նպատակային նշանակության հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու մասին>> N 37 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.       

1)1-ին կետի 6-րդ ենթակետում <<100 000(մեկ հարյուր հազար)>> բառերը  փոխարինել  
<<137 000(մեկ հարյուր երեսունյոթ հազար)>> բառերով,          

2)1-ին կետի 12-րդ ենթակետում <<420 000(չորս հարյուր քսան հազար)>> բառերը փոխարինել 
<<681 000(վեց հարյուր ութսունմեկ հազար)>>  բառերով,       

3)1-ին կետի 13-րդ ենթակետում <<200 000(երկու հարյուր հազար)>> բառերը փոխարինել   



<<334 000 (երեք հարյուր երեսունչորս հազար)>> բառերով:  

4) 1-ին կետի 15-րդ ենթակետում <<350 000(երեք հարյուր հիսուն հազար)>> բառերը 

փոխարինել  <<387 000 (երեք հարյուր ութսունյոթ հազար)>> բառերով:    

5.Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի ապրիլի 13-ի <<Հրազդան համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի և գյուղատնտեսական 

նպատակային նշանակության հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու մասին>> N 53 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.       

1)1-ին կետի 5-րդ ենթակետում <<550 000(հինգ հարյուր հիսուն հազար)>> բառերը  փոխարինել 
<<1 213 000(մեկ միլիոն երկու հարյուր տասներեք հազար)>> բառերով,       

2)1-ին կետի 6-րդ ենթակետում <<450 000(չորս հարյուր հիսուն հազար)>> բառերը  փոխարինել 
<<1 733 000(մեկ միլիոն յոթ հարյուր երեսուներեք հազար)>> բառերով,        

3)1-ին կետի 8-րդ ենթակետում <<600 000(վեց հարյուր հազար)>> բառերը  փոխարինել 
 <<1 049 000(մեկ միլիոն քառասունինը հազար)>>  բառերով,              

4)1-ին կետի 9-րդ ենթակետում <<250 000(երկու հարյուր հիսուն հազար)>> բառերը 

փոխարինել  <<350 000 (երեք հարյուր հիսուն հազար)>> բառերով:            

5)1-ին կետի 11-րդ ենթակետում <<500 000(հինգ հարյուր հազար)>> բառերը փոխարինել  
 <<1 666 000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսունվեց հազար)>> բառերով:    

6.Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի հունիսի 10-ի <<Հրազդան համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի, գյուղատնտեսական և 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային 

նշանակության հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու մասին>> N 82 որոշման մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները.            

1)1-ին կետի 1-ին ենթակետում <<5 000 000(հինգ միլիոն)>> բառերը  փոխարինել  
<<10 333 000 (տասը միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար)>> բառերով,        

2)1-ին կետի 20-րդ ենթակետում <<300 000(երեք հարյուր հազար)>> բառերը  փոխարինել  
<<493 000(չորս հարյուր իննսուներեք հազար)>>  բառերով,    

3)1-ին կետի 22-րդ ենթակետում <<200 000(երկու հարյուր հազար)>> բառերը փոխարինել  
 <<267 000 (երկու հարյուր վաթսունյոթ հազար)>> բառերով:              

4)1-ին կետի 27-րդ ենթակետում <<1 600 000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար)>> բառերը 

փոխարինել  <<1 878 000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունութ հազար)>> բառերով:  

7.Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի հուլիսի 13-ի <<Հրազդան համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի և գյուղատնտեսական 

նպատակային նշանակության հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու մասին>> N 95 

որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում <<300 000(երեք հարյուր հազար)>> բառերը  փոխարինել 
<<411 000(չորս հարյուր տասնմեկ հազար)>> բառերով:              

8.Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի <<Հրազդան համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի նպատակային նշանակության 

հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու մասին>> N 164 որոշման մեջ կատարել հետևյալ 
փոփոխությունները.           

1)1-ին կետի 1-ին ենթակետում <<140 000 (մեկ հարյուր քառասուն հազար)>> 

բառերը  փոխարինել <<157 000(մեկ հարյուր հիսունյոթ հազար)>> բառերով,          

2) 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում <<350 000(երեք հարյուր հիսուն հազար)>> 

բառերը  փոխարինել <<486 000(չորս հարյուր ութսունվեց հազար)>>  բառերով,      

3)1-ին կետի 5-րդ ենթակետում <<180 000(մեկ հարյուր ութսուն հազար)>> բառերը 

փոխարինել  <<206 000 (երկու հարյուր վեց հազար)>> բառերով:     

4)1-ին կետի 6-րդ ենթակետում <<130 000(մեկ հարյուր երեսուն հազար)>> բառերը 

փոխարինել  <<165 000 (մեկ հարյուր վաթսունհինգ հազար)>> բառերով,              

5)1-ին կետի 10-րդ ենթակետում <<650 000(վեց հարյուր հիսուն հազար)>> բառերը 



փոխարինել  <<921 000 (ինը հարյուր քսանմեկ հազար)>> բառերով:                                 

9.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 38/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՈՉ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ 

ԿԱՐԳՈՎ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 481-րդ հոդվածով, 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով և 

Կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 286 որոշմամբ հաստատված կարգի 8-րդ 

բաժնի 46.2-րդ կետի «ա» ենթակետի պահանջներով. 

 

1.Ոչ մրցութային կարգով կառուցապատման իրավունքով օգտագործման տրամադրել 
Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող, Հայաստանի 

Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի ցանկում ընդգրկված, բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության հետևյալ հողամասերը.   

1) Կենտրոն թաղամաս 79/3 հասցեում գտնվող բնակելի կառուցապատման հողամասը՝ 20.0քմ 

մակերեսով(ավտոտնակ կառուցելու)՝ 12 000(տասներկու հազար) դրամ տարեկան 

վարձավճարով՝ 99 (իննսունինը) տարի ժամկետով:  

2)Կենտրոն թաղամաս 4/4 հասցեում գտնվող բնակելի կառուցապատման հողամասը՝ 19.95քմ 

մակերեսով(ավտոտնակ կառուցելու)՝12 000(տասներկու հազար) դրամ տարեկան 

վարձավճարով՝ 99 (իննսունինը) տարի ժամկետով:  

3)Կենտրոն թաղամաս 54/33 հասցեում գտնվող բնակելի կառուցապատման հողամասը՝ 20.0քմ 

մակերեսով(ավտոտնակ կառուցելու)՝ 12 000(տասներկու հազար) դրամ տարեկան 

վարձավճարով՝ 99 (իննսունինը) տարի ժամկետով:   

4)Հարավային թաղամաս, Ռ.Միքայելյան 215 հասցեում գտնվող բնակելի կառուցապատման 

հողամասը՝ 19,0քմ մակերեսով (ավտոտնակ տեղադրելու)՝ 12 000(հինգ հազար) դրամ 

տարեկան վարձավճարով՝ 99 (իննսունինը) տարի ժամկետով:  

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 39/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ 

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  



/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 481-րդ հոդվածով,  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով և 

Կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 286 որոշմամբ հաստատված կարգի 8-րդ 

բաժնի 46.2-րդ կետով. 

1.Թույլատրել մրցութային կարգով կառուցապատման իրավունքով օգտագործման 

տրամադրել Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող, Հայաստանի 

Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի ցանկում ընդգրկված հետևյալ 
հողամասերը.  

1)Միկրոշրջան թաղամաս 91/22 հասցեում գտնվող 24.0քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի 

կառուցապատման հողամասը՝ 13 000(տասներեք հազար) դրամ մեկնարկային վարձավճարով 

99 (իննսունինը) տարի ժամկետով (կադաստրային ծածկագիր՝ 07-001-0146-0255):  

2)Կենտրոն թաղամաս 77/8 հասցեում գտնվող 24.0քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի 

կառուցապատման հողամասը՝ 15000 (տասնհինգ հազար) դրամ մեկնարկային վարձավճարով 

99 (իննսունինը) տարի ժամկետով (կադաստրային ծածկագիր՝ 07-001-0456-0046):   

2.Մրցույթի մասնակցության մուտքի վճարը սահմանել 2000 (երկու հազար) դրամ, մեկ քայլի 

չափը սահմանել 1000 (մեկ հազար) դրամ:   

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 40/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

      Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 67-րդ և 68-րդ 

հոդվածներով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-

րդ կետով և Կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 286 որոշմամբ հաստատված 

կարգի 5-րդ  բաժնի պահանջներով. 

1.Աճուրդային կարգով օտարել Հրազդան համայնքին սեփականության 

իրավունքով  պատկանող, Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 60-րդ 

հոդվածի ցանկում չդասվող  հետևյալ   հողամասերը․  

1)Միկրոշրջան թաղամաս 82/30 հասցեում գտնվող 24.0քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի 

կառուցապատման հողամասը` 107 000 (մեկ հարյուր յոթ հազար) դրամ մեկնարկային 

գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0146-0254):          

2)Միկրոշրջան թաղամաս 56/1 հասցեում գտնվող 30.0քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի 

կառուցապատման հողամասը` 87 000 (ութսունյոթ հազար) դրամ մեկնարկային գնով 

(կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0115-0080):          

3)Միկրոշրջան թաղամաս 309/2 հասցեում գտնվող 44.0քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի 

կառուցապատման հողամասը` 128 000(մեկ հարյուր քսանութ հազար) դրամ մեկնարկային 

գնով (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0523-0058):          



4)Միկրոշրջան թաղամաս, 3-րդ փողոց 3/4 հասցեում գտնվող 168.0 քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 486 000(չորս հարյուր ութսունվեց 

հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0109-0014):       

5)Միկրոշրջան թաղամաս, 3-րդ փողոց 3/5 հասցեում գտնվող 168.0 քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 486 000 (չորս հարյուր ութսունվեց 

հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0109-0015):       

6)Միկրոշրջան թաղամաս, 3-րդ փողոց 3/7 հասցեում գտնվող 300.0 քմ մակերեսով 

բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողամասը` 867 000(ութ հարյուր 

վաթսունյոթ հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0109-

0016):                                          

7)Միկրոշրջան թաղամաս, 3-րդ փողոց 246/1 հասցեում գտնվող 70.5 քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 204 000 (երկու հարյուր չորս 

հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0110-0148):           

8)Միկրոշրջան թաղամաս, 3-րդ փողոց  259/2 հասցեում գտնվող 24.0քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 70 000 (յոթանասուն 

հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0514-0030):          

9)Միկրոշրջան թաղամաս, 3-րդ փողոց 274/2 հասցեում գտնվող 42.0 քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 122 000 (մեկ հարյուր քսաներկու 

հազար) դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0110-0149):  

10)Միկրոշրջան թաղամաս, 13-րդ փողոց 14/1 հասցեում գտնվող 180.0քմ մակերեսով 

բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողամասը` 520 000 (հինգ հարյուր քսան 

հազար) դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0513-0120):  

11)Միկրոշրջան թաղամաս, 13-րդ փողոց 16/4 հասցեում գտնվող 208.8քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 603 000 (վեց հարյուր երեք 

հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0513-0126):   

12)Միկրոշրջան թաղամաս, 13-րդ փողոց 22/12 հասցեում գտնվող 24.0 քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 70 000(յոթանասուն հազար) դրամ 

մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0513-0121):   

13)Միկրոշրջան թաղամաս, 13-րդ փողոց 22/13 հասցեում գտնվող 24.0քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 70 000 (յոթանասուն հազար) դրամ 

մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001- 0513-0122):   

14)Միկրոշրջան թաղամաս, 13-րդ փողոց 22/14 հասցեում գտնվող 24.0քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 70 000 (յոթանասուն հազար) դրամ 

մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001- 0513-0125):   

15)Միկրոշրջան թաղամաս, 13-րդ փողոց 22/15 հասցեում գտնվող 24.0քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 70 000 (յոթանասուն հազար) դրամ 

մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001- 0513-0123):  

16)Միկրոշրջան թաղամաս, Պուրակային փողոց 15/16 հասցեում գտնվող 144.0քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 416 000 (չորս հարյուր տասնվեց 

հազար) դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0513-0124):   

17)Կենտրոն թաղամաս, Սահմանադրության հրապարակ 73 հասցեում գտնվող 2000.0քմ 

մակերեսով բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 13 669 000(տասներեք 

միլիոն վեց հարյուր վաթսունինը հազար) դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 

ծածկագիր` 07-001-0444-0063):  

18)Կենտրոն թաղամաս, Զորավար Անդրանիկի պողոտա 40/2 հասցեում գտնվող 67.7քմ 

մակերեսով բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 463 000 (չորս հարյուր 

վաթսուներեք  հազար) դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0461-

0038): 

19)Կենտրոն թաղամաս, Զորավար Անդրանիկի պողոտա 43/3 հասցեում գտնվող 24.0 



քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 165 000 (մեկ հարյուր 

վաթսունհինգ հազար) դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0457-

0087): 

20)Կենտրոն թաղամաս, Զորավար Անդրանիկի պողոտա 43/4 հասցեում գտնվող 24.0 

քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 165 000 (մեկ հարյուր 

վաթսունհինգ հազար) դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0457-

0086): 

21)Կենտրոն թաղամաս, Զորավար Անդրանիկի պողոտա 43/5 հասցեում գտնվող 24.0 քմ 

մակերեսով բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 165 000 (մեկ հարյուր 

վաթսունհինգ հազար) դրամ մեկնարկային գնով ( կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0457-

0088): 

22)Կենտրոն թաղամաս, Տիգրան Մեծի փողոց 133 հասցեում գտնվող 225.0քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 1 538 000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր 

երեսունութ հազար) դրամ  մեկնարկային գնով ( կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0442-0130):  

23)Մաքրավան թաղամաս, Տիգրան Մեծի փողոց 54/2 հասցեում գտնվող 62.6քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 428 000 (չորս հարյուր քսանութ 

հազար)  դրամ  մեկնարկային գնով ( կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0411-0044):  

24)Վանատուր թաղամաս, Հայ Ֆիդայիների փողոց 12/3 հասցեում գտնվող 400.0քմ մակերեսով 

բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողամասը` 1 777 000 (մեկ միլիոն 

յոթ  հարյուր յոթանասունյոթ հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 

07-001-0522-0035): 

25)Վանատուր թաղամաս, Զորավար Անդրանիկի պողոտա  83/1 հասցեում գտնվող 400.0 քմ 

մակերեսով բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողամասը` 1 777 000 (մեկ 

միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունյոթ հազար) դրամ մեկնարկային գնով 

(կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0343-0070):   

26)Վանատուր թաղամաս 6/6 հասցեում գտնվող 30.0քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի 

կառուցապատման հողամասը` 134 000 (մեկ հարյուր երեսունչորս հազար) դրամ 

մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0304-0099):  

27) Հարավային թաղամաս, Րաֆֆու փողոց 3-րդ նրբանցք թիվ 42 հասցեում գտնվող 1000.0 

քմ մակերեսով բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողամասը` 2 888 000 

(երկու միլիոն ութ հարյուր ութսունութ հազար) դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 

համարը` 07.001.289.003):   

28)Մարշալ Բաղրամյան թաղամաս, 8-րդ փողոց 25/2 հասցեում գտնվող 56.7քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 252 000 (երկու հարյուր հիսուներկու 

հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001- 0510-0161):             

29)Մարշալ Բաղրամյան թաղամաս, 8-րդ փողոց 33/1 հասցեում գտնվող 116.8քմ մակերեսով 

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 520 000 (հինգ հարյուր քսան 

հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001- 0510-0160):     

30)Մարշալ Բաղրամյան թաղամաս, 5-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք 13/1 հասցեում գտնվող 

40.0քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 178 000 (մեկ 

հարյուր յոթանասունութ հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-

001- 0509-0260):              

31)Մարշալ Բաղրամյան թաղամաս, 5-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք 72 հասցեում գտնվող 

60.0քմ մակերեսով բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը` 267 000 (երկու 

հարյուր վաթսունյոթ հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001- 

0509-0284):             

32) Ջրառատ թաղամաս, Գործարանային փողոց 47/1 հասցեում գտնվող 2063.8քմ մակերեսով 

բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողամասը` 3 876 000 (երեք միլիոն ութ 

հարյուր յոթանասունվեց հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-



001-0159-0017):             

33) Ջրառատ թաղամաս, Գործարանային փողոց 16/1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի այլ 
հողերից 229.86քմ մակերեսով հողամասը` 664 000 (վեց հարյուր վաթսունչորս հազար) դրամ 

մեկնարկային գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0161-0043):           

34)Ջրառատ թաղամասում գտնվող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 

վարելահողերից 0.604899 հա մակերեսով հողամասը` 720 000 (յոթ հարյուր քսան հազար) 

դրամ մեկնարկային  գնով  (կադաստրային    ծածկագիր` 07-001-0873-0009):  

35)Ջրառատ թաղամասում գտնվող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 

արոտավայրերից 0.24615հա մակերեսով հողամասը` 185 000 (մեկ հարյուր ութսունհինգ 

հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային    ծածկագիր`07-001-0968-0042):  

36)Ջրառատ թաղամասում գտնվող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 

արոտավայրերից 0.66976հա մակերեսով հողամասը` 503 000 (հինգ հարյուր երեք 

հազար)  դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային    ծածկագիր`07-001-0968-0041):  

37)Վանատուր թաղամասում գտնվող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության այլ 
հողատեսքից 0.04465հա մակերեսով հողամասը`100 000 (մեկ հարյուր հազար) դրամ 

մեկնարկային  գնով (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-3933-0002):  

2.Աճուրդի մասնակցության նախավճարի չափը սահմանել մեկնարկային գնի 5%–ի չափով: 

3.Աճուրդի դրված հողամասի մեկ քայլի չափը սահմանել մեկնարկային գնի 5%-ի չափով: 

4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը:  

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 41/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՈՒ 

&lt;&lt;ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՃՇՇՁ&gt;&gt; ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ ՔՍԱՆԵՐԵՔԻ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 100-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ 

կետով, կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 286 որոշմամբ հաստատված կարգի 

44-րդ կետի <<ը>> ենթակետով, 46 ․ 2-րդ կետի <<թ>> ենթակետով, հիմք ընդունելով 

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2021 թվականի 

փետրվարի 1-ի NL-628 լեռնահատկացման ակտը, Հրազդանի համայնքապետարանի ու 

<<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> բաց բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված 2014 թվականի հունիսի 

23-ի հողամասի վարձակալության պայմանագրի 6․2-րդ կետը և <<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> բաց 

բաժնետիրական ընկերության տնօրենի դիմումը. 

1.Թույլատրել վարձակալության իրավունքով օգտագործման տրամադրել <<Հրազդանի 

ՃՇՇՁ>> բաց բաժնետիրական ընկերությանը՝ Հրազդան համայնքին սեփականության 

իրավունքով պատկանող, Կաքավաձոր թաղամաս տանող ավտոճանապարհ 13 հասցեում 



գտնվող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային 

նշանակության հողերից 3.5 հա հողամասը՝ 1 225 000 (մեկ միլիոն երկու հարյուր քսանհինգ 

հազար) դրամ տարեկան վարձավճարով՝ 37 (երեսունյոթ) տարի ժամկետով (կադաստրային 

ծածկագիր՝ 07․001․0271․0171)՝ ընդերքօգտագործման նպատակով:  

2.Դադարեցնել Հրազդանի համայնքապետարանի և <<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> բաց 

բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված 2014 թվականի հունիսի 23-ի հողամասի 

վարձակալության պայմանագիրըֈ   

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 42/ 

Լսեցին 

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՅԻ ՀԱՅՏԵՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈԻ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՎԱՆՈՒՀԻ ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ/ 

 Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

42-րդ կետով և Կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշմամբ 

հաստատված N 2 հավելվածի 12-րդ կետով.             

1. Հավանություն տալ 2021 թվականի պետական բյուջեից սուբվենցիա ստանալու նպատակով 

ծրագրերի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերին.  

1)Հրազդան համայնքի խաղահրապարակների կառուցում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 

կազմում է 62857,1 հազար ՀՀ դրամ:  

2)Հրազդան համայնքի վարչական տարածքում կանգառների կառուցում, տարածքի 

բարեկարգում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 55000,0 հազար ՀՀ դրամ:   

3)Հրազդան համայնքի Թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի 

վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում: Ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը կազմում է 160000,0 հազար ՀՀ դրամ:   

4)Բազմաֆունկցիոնալ մեքենայի ձեռքբերում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 70000,0 

հազար ՀՀ դրամ:   

5)Հրազդան համայնքի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքների 

իրականացում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 239000,0 հազար ՀՀ դրամ:   

6)Հրազդան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման 

աշխատանքների իրականացում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 236000,0 հազար ՀՀ 

դրամ:  

7)Հրազդան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների լուսավորության ցանցի 

արդիականացում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 104000,0 հազար ՀՀ դրամ:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 43/ 



Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՎԱՆՈՒՀԻ ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 82-րդ հոդվածի 7-րդ մասի. 

1.Հաստատել Հրազդան համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի 2020 թվականի 

կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունը` համաձայն հավելվածի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 44/ 

Լսեցին 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԶԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ/ 

Համաձայն «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի, հիմք ընդունելով 

Հրազդան համայնքի ենթակայության արվեստի և երաժշտական դպրոցներ, մշակութային և 

սպորտային հաստատություններ հաճախող երեխաների տեղական վճարները 

ուսումնասիրելու և զեղչելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի 2021 թվականի 

փետրվարի 11-ի թիվ 1արձանագրությունը.  

1.Նվազեցնել Հրազդան համայնքի ենթակայության արվեստի և երաժշտական դպրոցներ, 

մշակութային և սպորտային հաստատություններ հաճախող հետևյալ  երեխաների տեղական 

վճարները 50 %-ի չափով մինչև  2021 թվականիդեկտեմբերի 31-ը. 

1)Սամվել Սուրենի Ալեքսանյան - «Վահե Զաքարյանի անվան երիտասարդական 

մարզամշակութային ուսումնական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ, 

2)Սևակ Սուրենի Ալեքսանյան - «Վահե Զաքարյանի անվան երիտասարդական 

մարզամշակութային ուսումնական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ, 

3)Նարեկ Հրայրի Մարգարյան - «Վահե Զաքարյանի անվան երիտասարդական 

մարզամշակութային ուսումնական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ, 

4)Էրիկ Հրայրի Մարգարյան - «Վահե Զաքարյանի անվան երիտասարդական 

մարզամշակութային ուսումնական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ, 

5)Արամ Գուրգենի Տավարացյան - «Վահե Զաքարյանի անվան երիտասարդական 

մարզամշակութային ուսումնական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ 

6)Արթուր Գուրգենի Տավարացյան - «Վահե Զաքարյանի անվան երիտասարդական 

մարզամշակութային ուսումնական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ, 

7)Գոռ Իգորի Բեդյան - «Վահե Զաքարյանի անվան երիտասարդական մարզամշակութային 

ուսումնական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ, 

8)Անի Իգորի Բեդյան - «Վահե Զաքարյանի անվան երիտասարդական մարզամշակութային 

ուսումնական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ: 

2.Հրազդան համայնքի ենթակայության «Առնո Բաբաջանյանի անվան թիվ 2 երաժշտական 

դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն հաճախող Մարի Արամի 



Յարոյանին վարձավճարի վճարումից ազատել մինչև  2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

3.Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 45/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳԵՂԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

21-րդ կետով.  

1. Հրազդան համայնքի սեփականություն հանդիսացող (անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման վկայական` N 09082013-07-0044), Հրազդան համայնքի 

Կենտրոն թաղամասի 58 հասցեում գտնվող սպորտ դպրոցի շենքից 450 քառակուսի մետր 

մակերեսով  տարածքը 3 (երեք) տարի ժամկետով վարձակալության իրավունքով 

օգտագործման տրամադրել Էդուարդ Արտյոմի Գևորգյանին՝ ամեն օր, ժամը 18:00-ից մինչև 

22:00-ը  ֆուտբոլային դասընթացներ անցկացնելու համար:  

2. Վարձավճարի չափը հունվար, փետրվար, մարտ և դեկտեմբեր ամիսներին սահմանել 50.000 

(հիսուն հազար)Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ապրիլից նոյեմբեր ամիսներին 

սահմանել 30.000 (երեսուն հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը:  

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 46/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԸ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳԵՂԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

21-րդ կետով. 

1.Հրազդան համայնքի սեփականություն համարվող  Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան 

թաղամասի 4-րդ փողոցի թիվ 20/3 հասցեում գտնվող մշակույթի կենտրոնի շենքից (անշարժ 

գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական՝ N11072018-07-0067, 

տրված՝ 11 հուլիսի 2018 թվականին) 22,23 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը հինգ տարի 

ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել «Միկրոշրջան-7» 

համատիրությանը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 



Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 47/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳԵՂԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

21-րդ կետով. 

1. Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի 20 շենքի 41.4 քառակուսի մետր մակերեսով 

N43 բնակարանը (անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման 

վկայական՝ N2181665, տրված` 11.08.2006 թվականին) անհատույց օտարել գույքը տիրապետող 

(բնակելի տարածության արխիվային տեղեկանք, տրված` 03.08.2006 թվականին) Սամվել 
Ռուբենի Թավաքալյանին, (ծնված` 21.10.1964 թվականին, անձնագիր`AN0607875, տրված` 

08.08.2013 թվականին, 049-ի կողմից):  

2. Համասեփականատերեր ճանաչել.   

1) Լուսիկ Ռաֆիկի Թավաքալյանին՝ կինը,   

2) Ռուբեն Սամվելի Թավաքլյանին՝ տղան,   

3) Արմեն Սամվելի Թավաքալյանին՝ տղան:   

3. Սահմանել, որ սեփականության իրավունքի գրանցման պահից 5 տարվա ընթացքում գույքն 

օտարելու դեպքում անհրաժեշտ է Հրազդանի համայնքապետարանի համաձայնությունը:   

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 48/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳԵՂԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

21-րդ կետով. 

1. Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի 95 շենքի 21.61 քառակուսի մետր մակերեսով N52 

բնակարանը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական՝ 
N26012021-07-0023, տրված`26.01.2021 թվականին) անհատույց օտարել գույքը տիրապետող 

Թուխիկ Մանվելի Պողոսյանին, (ծնված`13.02.1963 թվականին, անձնագիր`AG0669792, 

տրված` 28.03.2006 թվականին, 049-ի կողմից):   

2.Սահմանել,որ սեփականության իրավունքի գրանցման պահից 5 տարվա ընթացքում գույքն 

օտարելու դեպքում անհրաժեշտ է Հրազդանի համայնքապետարանի համաձայնությունը:  

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 



Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 49/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳԵՂԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

21-րդ կետով. 

1. Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի 95 շենքի 42.07 քառակուսի մետր մակերեսով 

N15 բնակարանը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

վկայական՝ N16022021-07-0134, տրված`16.02.2021 թվականին) անհատույց օտարել գույքը 

տիրապետող (բնակելի տարածության արխիվային տեղեկանք N385, տրված՝ 28.06.2007 

թվականին) Հասմիկ Եսայու Հայրապետյանին,(ծնված` 00.00.1958 թվականին, 

անձնագիր`AN0377813, տրված` 21.02.2013 թվականին, 049-ի կողմից):  

2. Համասեփականատերեր ճանաչել.   

1.Կարինե Գևորգի Շախջանյանին՝ դուստրը,  

2. Ռոդես Գևորգի Շախջանյանին՝ թոռը:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 50/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 11-Ի N 125 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳԵՂԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

  Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

1-ին կետով. 

1. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի «Հրազդան համայնքի 

սեփականություն համարվող գույքն օտարելու մասին» N125 որոշման 1-ին կետի «Գալինա 

Մարդիի Մովսիսյանցին» բառերը փոխարինել «Գալինա Մարդիի Մովսեսյանցին» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-9 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 51/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի N 9 ՈՐՈՇՈՒՄՆ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳԵՂԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով. 
































































































































































































































































































































