
                                 

                                                              

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶԻ  ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                                                                   2105  գ. ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ 1 փող. 34  

 ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ ՀԱՄԱՅՆՔ      -098787225  - blagodarnoye.lori@mta.gov.am 

 

Թիվ  01/92-17 

24.08.2017թ. 
 

                                                                               ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶՊԵՏ  ՊՐ-Ն  

Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻՆ 

 

     ՁԵԶ  ԵՆՔ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ   ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2017 

ԹՎԱԿԱՆԻ  24-Ը   ՕԳՈՍՏՈՍԻ  ԹԻՎ 19-21  ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ: 

 

Առդիր ` 6 էջ : 

 

 

 

 

 

 

mailto:blagodarnoye.lori@mta.gov.am


                                                     

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

     ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶԻ  ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ    

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                                                       2105  գ. ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ 1-ի փող. 34  

        ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ ՀԱՄԱՅՆՔ                                                        -  098787225 blagodarnoye.lori@mta.gov.am 
 

                                                                   ՈՐՈՇՈՒՄ 

 «24 »  օգոստոսի  2017 թվականի N 19-Ա 
 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ  ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

18-րդ հոդվածի 21-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 14.01.2010թ. 

«Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված` պետական 

սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, անհատույց /մշտական/ օգտագործման, 

վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 

16-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով`  

   Բլագոդարնոյե համայնքի ավագանին որոշում  է. 

1.Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական 

սեփականություն հանդիսացող 06-024-0555-0004 կադաստրային ծածկագրով 50,0 հա 4-րդ կարգի 

արոտավայրը  1 լոտով մրցույթով տրամադրելուն: 

1.1.Լոտի մեկնարկային գին սահմանել 53 000 ՀՀ դրամ, մրցույթին մասնակցության վճարը սահմանել 

1000 ՀՀ դրամ,  նախավճարի չափը և  նվազագույն քայլի չափը սահմանել մեկնարկային գնի 5 

տոկոսի չափով:
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«24 »  օգոստոսի 2017 թվականի  N 20-Ա 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ  ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ 
ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 21-րդ 

կետով, ՀՀ կառավարության 12.04.2001 թվականի թիվ 286-ն որոշմամբ հաստատված 

կարգով, հաշվի առնելով համայնքի ղեկավարի ներկայացրած առաջարկությունը`  

 Բլագոդարնոյե համայնքի ավագանին որոշում  է. 

1. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-204-0111-0023 ծածկագրով 0,90638 հա        

3-րդ կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն:  

1.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 4500 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

2. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0109-0007 ծածկագրով 2.471 հա 3-րդ 

կարգի վարելահողը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

2.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 17 100 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

3. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0109-0005 ծածկագրով 0.521 հա 3-րդ 

կարգի վարելահողը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

3.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 3600 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
     ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶԻ  ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ    
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4. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0105-0005 ծածկագրով 4.50326 հա 2-

րդ կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

4.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել31 000 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

5. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0107-0054 ծածկագրով 12.79533 հա     

3-րդ կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

5.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 63 000 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

6. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0106-0040 ծածկագրով 2.57696 հա        

2-րդ կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

6.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 18 000 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

7. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0107-0055 ծածկագրով 7,28219 հա 3-

րդ կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

7.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 50 000 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով.  

8. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0106-0041 ծածկագրով 10,85199 հա     

3-րդ կարգի  վարելահողը 5 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

8.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 75000ՀՀ 

դրամ, մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի 

չափը մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

9. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0106-0004 ծածկագրով 3,181  հա 2-րդ 

կարգի  խոտհարքը 5 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

9.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 22 000 ՀՀ 

դրամ, մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի 

չափը մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

10. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0119-0055  ծածկագրով 0,628  հա 3-րդ 

կարգի 2 խոտհարքը 5 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 



10.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 3 100 ՀՀ 

դրամ, մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի 

չափը մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

11. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0101-0074 ծածկագրով 0,764  հա 3-րդ 

կարգի 2 խոտհարքը 5 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

11.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 3 800 ՀՀ 

դրամ, մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի 

չափը մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

12. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0101-0075 ծածկագրով 0,878  հա 3-րդ 

կարգի  խոտհարքը 5 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

12.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 4 500 ՀՀ 

դրամ, մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի 

չափը մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

13. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-024-0119-0056  ծածկագրով 0,554  հա 3-րդ 

կարգի  խոտհարքը 5 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

13.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 3 000ՀՀ 

դրամ, մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի 

չափը մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

14. Համայնքի ղեկավարին` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել 

վարձակալությամբ տրամադրվող հողամասի հայտարարության հրապարակային 

ծանուցումը:    

 



                                                                                 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶԻ  ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«24» օգոստոսի 2017 թվական  21-Ա 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ  ԱՆԱՊԱՀՈՎ  ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ  

 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի  18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետին, 

համայնքի ավագանու  2017 թվականի մայիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 

Բլագոդարնոյե  համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված   սեփական 

լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը սահմանելու մասին» թիվ  12--Ա  որոշմանը 

համապատասխան, հիմք ընդունելով ստացված դիմումները և համայնքի զոհված զինծառայողների, 

զինծառայողների  ընտանիքների սոցիալական պաշտպանվածության բարելավման, պատերազմի 

վետերանների սոցիալական խնդիրների լուծման, հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած 

ընտանիքների, սոցիալապես անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման 

վերաբերյալ դիմումները քննարկող հանձնաժողովի եզրակացությունը՝ 

Բլագոդարնոյե համայնքի ավագանին որոշում է. 

    1. Բավարարել համայնքի   բնակիչների դիմումները և համայնքի բյուջեից նրանց ընտանիքներին 

հատկացնել սոցիալական օգնություն՝ համաձայն հավելվածի. 

2.Համայնքի ղեկավարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում հատկացված 

գումարները տրամադրել բնակիչներին: 

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից: 

 

                                  2017 թ. օգոստոսի 24 

                                     գ. Բլագոդարնոյե 
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Հավելված 

ՀՀ Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե համայնքի ավագանու  

 2017 թվականի  օգոստոս ի  24-ի  N 21-Ա որոշման  

 

ՑՈՒՑԱԿ  

ՀՀ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻՑ  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑՈՂ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ 

 

                                                             

                 1.   Դավոյան    Լիանա  Միխաիլի ---         20 հազար դրամ, / սոց. օգնություն /. 
                                

                 2.  Անտոնյան  Դեղձանիկ  Սարիբեկի ---  20 հազար դրամ, / սոց. օգնություն /. 
 
 
 

 
 
                  

 

                                                 

 

 

 


