
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ  

 

քաղաք Հրազդան 
 21 ՄԱՅԻՍԻ 2021թ. 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 05 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ 

Համայնքի ավագանու նիստին ներկա էին ավագանու 8 անդամներ: 

Բացակա էին` Գարիկ Գրիգորյանը, Վիգեն Գրիգորյանը, Նվեր Զաքարյանը, Ռոմիկ 

Ներսիսյանը 

Նիստը վարում էր  համայնքի ղեկավարի տեղակալ` Վարուժան Սաֆարյանը 

Նիստը արձանագրում էր աշխատակազմի քարտուղար` Ռոբերտ Դանիելյանը 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի N 05 ԱՐՏԱՀԵՐԹ 

ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

 Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի.  

Հաստատել Հրազդան համայնքի ավագանու 2021 թվականի մայիսի 21-ի N 05 արտահերթ 

նիստի օրակարգը.  

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

փոփոխություններ կատարելու մասին   

2. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 154 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին  

3. Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 158 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին   

4. Հրազդանի համայնքապետարանի «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և 

սանմաքրում» հիմնարկին, «Մաքուր Հրազդան» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը, «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման» հիմնարկին 

անհատույց գույք օտարելու մասին  

5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

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

6. Ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու մասին  

7. Հրազդանի համայնքապետարանի «Մաքուր Հրազդան» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը խոտի սերմ անհատույց տրամադրելու մասին   



8. Տեղական վճարների արտոնություն կիրառելու մասին  

9. Հրազդան համայնքի ենթակայության արվեստի և երաժշտական դպրոցներում 2020-2021 

ուսումնական տարվա ավարտ սահմանելու մասին  

10. Հրազդան համայնքի ավագանու 2021 թվականի փետրվարի 25-ի N 41 որոշման 1-ին կետի 

33-րդ ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին   

11. Հրազդան համայնքի ավագանու 2019 թվականի օգոստոսի 09-ի N103 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին  

12. Կադաստրային քարտեզում հայտնաբերված անճշտության ուղղում կատարելու և 

համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին  

13. Ռաֆայել Հակոբյանին պատկանող ավտոտնակի պահպանման և սպասարկման համար 

փաստացի օգտագործվող հողամասն ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին  

14. Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու մասին  

15. Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության հողամասն ուղղակի վաճառքով ընդլայնման նպատակով 

օտարելու մասին  

16. Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության հողամասն ուղղակի վաճառքով ընդլայնման նպատակով 

օտարելու մասին   

17. Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի 

նպատակային և գործառնական նշանակության փոփոխության մասին   

18. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի 2021 թվականի 

սուբվենցիոն ծրագրերի բաց մրցույթի հայտերի ներկայացման ժամկետ սահմանելու մասին   

19. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի 2022 թվականի 

բնապահպանական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման 

առաջնայնությունների և դրանց ֆինանսավորման համամասնությունների հաստատելու 

մասին   

20. Հրազդան համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքն անհատույց օտարելու մասին 

21. Վարձակալության վճարի վճարումից ազատելու մասին 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 85/ 

Լսեցին 

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

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 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 «Հրազդան համայնքի 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, մշակութային և սպորտային 

հիմնարկների հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» 

N 152 որոշման NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 հավելվածները շարադրել նոր 

խմբագրությամբ` համաձայն սույն որոշման NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 հավելվածների:



  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը : 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 86/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 154 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 

համայնքային գրադարան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 

հաստիքացուցակը, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N 154 որոշման 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 87/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 158 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 Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի 

հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N 158 որոշման 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:   

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 88/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ, «ՄԱՔՈՒՐ ՀՐԱԶԴԱՆ» 



ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ, «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ 

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ» ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ԳՈՒՅՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՌՈԲԵՐՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ 

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

21-րդ կետով. 

1.Հրազդան համայնքապետարանի «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և 

սանմաքրում» հիմնարկին անհատույց օտարել Հրազդանի համայնքապետարանի 

սեփականություն հանդիսացող 57900 /հիսունյոթ հազար ինը հարյուր/ դրամ արժողությամբ 

ELITCH 184707NC22OH զոդման սարքը:   

2.Հրազդան համայնքապետարանի «Մաքուր Հրազդան» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը անհատույց օտարել Հրազդանի համայնքապետարանի 

սեփականություն հանդիսացող 68000/վաթսունութ հազար / դրամ արժողությամբ 

բենզինային սղոցը:   

3.Հրազդան համայնքապետարանի «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման» 

հիմնարկին անհատույց օտարել Հրազդանի համայնքապետարանի սեփականություն 

հանդիսացող 84300 /ութսունչորս հազար երեք հարյուր/ դրամ արժողությամբ MAKITA HR 

2475 պերֆերատորը և 48500/քառասունութ հազար հինգ հարյուր/ դրամ արժողությամբ 

Makita 180 մմ 2100վտ հզորությամբ էլեկտրական հղկող մեքենան:   

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 89/ 

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 

կետով 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան 

համայնքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» N 176-Ն որոշման հավելվածը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:   

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

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 90-Ն/ 



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 Հրազդան համայնքի ավագանու 2018 թվականի 

օգոստոսի 28-ի N 104-Ն որոշման հավելվածի 13-րդ կետը. 

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 50000 

/հիսուն հազար/ դրամ որպես միանվագ օգնության գումար հատկացնել Հայրենական Մեծ 

պատերազմի մասնակից Արշավիր Սիմոնյանին:  

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

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 91/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ &#171; ՄԱՔՈՒՐ ՀՐԱԶԴԱՆ &#187; ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ԽՈՏԻ ՍԵՐՄ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԱՐԵՎԻԿ ԵՓՐԵՄՅԱՆ/ 

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

21-րդ կետով. 

1.Հրազդանի համայնքապետարանի «Մաքուր Հրազդան» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը անհատույց տրամադրել Հրազդանի համայնքապետարանի կողմից 

ձեռք բերված 499500 /չորս հարյուր իննսունինը հազար հինգ հարյուր/ դրամ արժողությամբ 

150 կգ սիզախոտի սերմը՝ կանաչապատման նպատակով:  

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

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 92/ 

Լսեցին 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԶԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ/ 

Ղեկավարելով «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածով, հիմք 

ընդունելով Հրազդան համայնքի ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններ հաճախող երեխաների տեղական վճարները ուսումնասիրելու և 



զեղչելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի 2021 թվականի մայիս 20-ի թիվ 3 

արձանագրությունը. 

1. 2021 թվականի մարտ ամսից մինչև դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ տեղական վճարների 

վճարումից 50%-ի չափով նվազեցնել Հրազդան համայնքի ենթակայության 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող հետևյալ երեխաների 

վարձավճարները. 

1)Սառա Գառնիկի Պետրոսյան- «Հրազդան համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզ» համայնքային 

ոչ առևտրային կազմակերպություն,   

2)Անգելինա Նորայրի Օսմանովա - «Հրազդան համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզ» 

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն,  

3)Մարկ Արտակի Միքայելյան - «Հրազդան համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզ» համայնքային 

ոչ առևտրային կազմակերպություն:   

2.2021 թվականի ապրիլ ամսից մինչև դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ «Հրազդան համայնքի թիվ 

13 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն հաճախող Միլենա 

Հենդրիկի Վարդանյանին ազատել վարձավճարի վճարումից:   

3. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 93/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՎԱՐՏ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԶԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ/ 

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

ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 31-ի N 25-Ն հրամանով հաստատված Հավելված 1-ի՝ 
«Հաստատության ուսումնական պլանների մասին ընդհանրական պարզաբանումներ» գլխի 

4-րդ կետով սահմանված դրույթները. 

1.Հրազդան համայնքի ենթակայության արվեստի և երաժշտական դպրոցներում 2020-2021 

ուսումնական տարվա ավարտ սահմանել 2021 թվականի հունիսի 19-ը:  

2.Հրազդան համայնքի ենթակայության արվեստի և երաժշտական դպրոցներ հաճախող 

երեխաների տեղական վճարները հունիս ամսվա համար գանձել 50 %-ի չափով:  

3.Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 94/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 41 ՈՐՈՇՄԱՆ 

 1-ԻՆ ԿԵՏԻ 33-ՐԴ ԵՆԹԱԿԵՏԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  



/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

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

4-րդ կետով և 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով. 

1.Ուժը կորցրած ճանաչել Հրազդան համայնքի ավագանու 2021 թվականի փետրվարի 25-ի 

«Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի և 

գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերն աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին» N 41 որոշման 1-ին կետի 33-րդ ենթակետը:   

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 95/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 09-Ի N103 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 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 2019 թվականի օգոստոսի 09-ի «Հրազդան համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող գյուղատնտեսական և բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու մասին» N 103 

որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում «371 000 (երեք հարյուր յոթանասունմեկ հազար)» 

բառերը փոխարինել «862 000 (ութ հարյուր վաթսուներկու հազար)» բառերով:   

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 96/ 

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 Մաքրավան թաղամասի Հ.Աճառյան փողոց 5 հասցեում գտնվող 600.0քմ 

մակերեսով (ծածկագիր՝ 0430-0037),   

2)Հրազդան քաղաքի Կաքավաձոր թաղամաս 58/2 հասցեում գտնվող 345.35քմ մակերեսով 

(ծածկագիր՝ 0223-0020):   

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 97/ 

Լսեցին 

ՌԱՖԱՅԵԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ 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 Ռաֆայել Հակոբյանի 2021 թվականի մայիսի 04-ի 

դիմումը. 

1.Ուղղակի վաճառքով օտարել Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի 77/19 հասցեում 

գտնվող Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի 77 շենքի թիվ 26 

բնակարանի բնակիչ Ռաֆայել Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 

ավտոտնակի (սեփականության (օգտագործման) իրավունքի վկայական 1794116, տրված՝ 
2005 թվականի մարտի 28-ին) պահպանման և սպասարկման համար փաստացի 

օգտագործվող 28.0քմ մակերեսով, Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի 60-րդ 

հոդվածի ցանկում չդասվող, բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասը՝ 124 400 

/մեկ հարյուր քսանչորս հազար չորս հարյուր / դրամ կադաստրային արժեքով:   

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 98/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 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 հողամասերը՝ համաձայն հավելվածի:   

2.Աճուրդի մասնակցության նախավճարի չափը սահմանել մեկնարկային գնի 50%–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-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 99/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՈՒՂՂԱԿԻ 

ՎԱՃԱՌՔՈՎ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

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

մասի 8-րդ կետով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 21-րդ կետով, հիմք ընդունելով Մանուկ Սայադյանի 2021 թվականի մայիսի 06-ի 

դիմումը. 

1.Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի 18 շենքի թիվ 15 բնակարանի 

բնակիչ Մանուկ Վազգենի Սայադյանին ուղղակի վաճառքով ընդլայնման նպատակով 

օտարել իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող (անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման վկայական N 16062016-07-0059, գաղտնաբառ՝ 
7BATGKAX5VKL) Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի Օգոստոսի 23-ի փողոց թիվ 58 

հասցեում գտնվող 78.13քմ մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության 

հասարակական կառուցապատման հողամասին կիցՀրազդան համայնքին սեփականության 

իրավունքով պատկանող (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

վկայական N16062016-07-0060, գաղտնաբառ՝ MZWXFELYLCYR), Կենտրոն թաղամասի 

Օգոստոսի 23-ի փողոց թիվ 58/3 հասցեում գտնվող 24.87քմ մակերեսով հասարակական 

կառուցապատման հողամասը՝ 170 000 (մեկ հարյուր յոթանասուն հազար) դրամ 

կադաստրային արժեքով՝ առևտրի սրահ կառուցելու նպատակով:  

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը:  

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 100/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 



ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՈՒՂՂԱԿԻ 

ՎԱՃԱՌՔՈՎ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

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

մասի 8-րդ կետով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 21-րդ կետով, հիմք ընդունելով Մանուկ Սայադյանի 2021 թվականի մայիսի  04-

ի  դիմումը. 

1.Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի 18 շենքի թիվ 15 բնակարանի 

բնակիչ Մանուկ Վազգենի Սայադյանին ուղղակի վաճառքով ընդլայնման նպատակով 

օտարել իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող (անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման վկայական N 16062016-07-0061, գաղտնաբառ՝ 
9CZXVRTMAVPY) Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի Օգոստոսի 23 փողոց 58/1 

հասցեում գտնվող 78.13քմ մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության 

հասարակական կառուցապատման հողամասին կից Հրազդան համայնքին սեփականության 

իրավունքով պատկանող (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

վկայական N 23062016-07-0004, գաղտնաբառ՝ CAIKYCI1BX26), Կենտրոն թաղամասի 

Օգոստոսի 23 փողոց 58/4 հասցեում գտնվող 24.87քմ մակերեսով հասարակական 

կառուցապատման հողամասը՝ 170 000 (մեկ հարյուր յոթանասուն հազար) դրամ 

կադաստրային արժեքով՝ առևտրի սրահ կառուցելու նպատակով:  

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 101/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ 

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-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 42-րդ կետով,Կառավարության 2011թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1920-Ն և 2007 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1597-Ն որոշումներով, «Քաղաքաշինության մասին»  օրենքի  

14 3 -րդ հոդվածի 9-րդ մասով. 

 1.Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող Հրազդան քաղաքի 

Վանատուր թաղամասի Զորավար Անդրանիկի պողոտա 97/4 հասցեում գտնվող 0.013հա 

մակերեսով /կադաստրային ծածկագիր՝ 0164-0088/ գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության  հողամասինպատակային նշանակությունը փոփոխել բնակավայրերի, այլ 
հողատեսքի գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման:           

2.Հրազդան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող Հրազդան քաղաքի 

Վանատուր թաղամասի Զորավար Անդրանիկի պողոտա 93/2 հասցեում գտնվող 0.0133հա 

մակերեսով /կադաստրային ծածկագիր՝ 0164-0088/ գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության  հողամասինպատակային նշանակությունը փոփոխել բնակավայրերի, այլ 



հողատեսքի գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման:           

3.Առաջարկել Հրազդան համայնքի ղեկավարին Հրազդան համայնքին սեփականության 

իրավունքով պատկանող  Հրազդան  քաղաքի  Հարավային թաղամասի  Զ. Անդրանիկի 

պողոտա 1 հասցեում գտնվող 0.8069հա մակերեսով (անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման վկայական՝ N 08022021-07-0088, գաղտնաբառ՝ 
VUKXKMDKAKCR) և  Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի  Պուրակային փողոց 55 

հասցեում գտնվող 1.69225հա մակերեսով (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման վկայական՝ N02022021-07-0107,գաղտնաբառ՝ EC5C7HPIM4AB) 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության  հողամասերի գործառնական 

նշանակությունը հասարակական կառուցապատման հողերից փոփոխել ընդհանուր 

օգտագործման տարածքների՝ հետագայում զբոսայգիներ կառուցելու նպատակով:         

4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը:       

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 102/ 

Լսեցին 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

ԺԱՄԿԵՏ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ՎԱՆՈՒՀԻ ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, հաշվի առնելով, որ 

սուբվենցիայի շրջանակներում ձեռք բերվող աշխատանքներն անհրաժեշտ է ավարտել 2021 

թվականի ընթացքում և հնարավոր չէ տեղափոխել 2022 թվականը` 

1. Բաց մրցույթով ձեռք բերվող «Հրազդան համայնքի Թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատության շենքի վերակառուցման, հիմնանորոգման և թիվ 8 նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատության տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում», 

«Հրազդան համայնքի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքների 

իրականացում և թաղամասերն իրար միացնող հատվածի աստիճանավանդակի 

հիմնանորոգում», «Հրազդան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների 

ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում»և «Հրազդան համայնքի 

ներհամայնքային ճանապարհների լուսավորության ցանցի արդիականացում» 

աշխատանքների հայտերի ներկայացման ժամկետը սահմանել 15 օրացույցային օր:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 103/ 

Լսեցին 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  



/Զեկ. ՎԱՆՈՒՀԻ ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ/ 

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

6-րդ և 42-րդ կետերով, «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների 

նպատակային օգտագործման մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածը, հիմք ընդունելով Հայաստանի 

Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2020 

թվականի մարտի 31-ի N5/01.2/3604  գրությունը. 

1. Հաստատել «Հրազդան քաղաքի 2021 թվականի բնապահպանական ծրագրով 

նախատեսված միջոցառումների իրականացման առաջնայնությունները և դրանց 

ֆինանսավորման համամասնությունները»` համաձայն հավելվածի:   

2. Հաստատված ծրագրի ֆինանսավորման համար առաջիկա տարվա պետական բյուջեի 

նախագծում հատկացումներ նախատեսելու համար լիազոր պետական մարմին ներկայացնել 
ֆինանսավորման հայտ:   

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 104/ 

Լսեցին 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ 

ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳԵՂԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

21-րդ կետով. 

1.Հրազդան համայնքում գործող համատիրություններին անհատույց օտարել Հրազդան 

համայնքի սեփականություն հանդիսացող 0,44 մմ հաստությամբ ցինկապատ ալիքավոր 

(պրոֆնաստիլ) 1740 քառակուսի մետր թիթեղ և 1000 քառակուսի մետր գլանափաթեթային 

ջրամեկուսիչ նյութ (իզոգամ) բազմաբնակարան շենքերի տանիքները վերանորոգելու 

նպատակով՝ համաձայն հավելվածի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը: 

Կողմ-8 Դեմ-0 Ձեռնպահ-0 

Որոշումն ընդունված է. /կցվում է որոշում N 105/ 

Լսեցին 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկ. ԳԵՂԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ 

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

42-րդ կետով, հիմք ընդունելով Մարինե Թարխանյանի 2021 թվականի ապրիլի 27-ի Կ-528 

դիմումը. 












































































































































