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                               «07»  սեպտեմբերի  2017 թվականի N 22-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 06-024-0556-0004 կադաստրային ծածկագրով 

201,50131 հա 4-րդ կարգի արոտավայրը  1 լոտով մրցույթով տրամադրելուն: 

 

1.1.Լոտի մեկնարկային գին սահմանել 248000 ՀՀ դրամ, մրցույթին մասնակցության վճարը 

սահմանել 1000 ՀՀ դրամ,  նախավճարի չափը և  նվազագույն քայլի չափը սահմանել 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: 

 

2.Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված 

պետական սեփականություն հանդիսացող 06-024-0556-0006 կադաստրային ծածկագրով 

27,20564 հա 4-րդ կարգի արոտավայրը  1 լոտով մրցույթով տրամադրելուն: 

 

2.1.Լոտի մեկնարկային գին սահմանել 33500 ՀՀ դրամ, մրցույթին մասնակցության վճարը 

սահմանել 1000 ՀՀ դրամ,  նախավճարի չափը և  նվազագույն քայլի չափը սահմանել 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: 

 

3.Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված 

պետական սեփականություն հանդիսացող 06-024-0556-0005 կադաստրային ծածկագրով 

12,60019 հա 4-րդ կարգի արոտավայրը  1 լոտով մրցույթով տրամադրելուն: 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
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3.1.Լոտի մեկնարկային գին սահմանել 19 200 ՀՀ դրամ, մրցույթին մասնակցության վճարը 

սահմանել 1000 ՀՀ դրամ,  նախավճարի չափը և  նվազագույն քայլի չափը սահմանել 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: 

 

4. Համայնքի ղեկավարին` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել 

վարձակալությամբ տրամադրվող հողամասի հայտարարության հրապարակային 

ծանուցումը: 

 

 

 

        

                                 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                        

«07»  սեպտեմբերի  2017 թվականի N 23-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 06-24-0107-0056 ծածկագրով 5.19492 հա        

2-րդ կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն:  

1.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 36000 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 06-024-0106-0042 ծածկագրով 11.52761 հա    

2-րդ կարգի վարելահողը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

2.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 105000 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 06-24-0107-0057 ծածկագրով 3.00053 հա 2-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
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3.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 21000 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

4. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-24-0101-0073 ծածկագրով 1.742 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

4.1 Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 8600 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 06-24-0119-0054 ծածկագրով 1.485 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

5.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 7300 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 06-24-0101-0076 ծածկագրով 0.783 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

6.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 3900 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 06-24-0119-0053 ծածկագրով 1.458 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

7.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 7200 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 06-24-0101-0072 ծածկագրով 1.684 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

8.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 8300 ՀՀ 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 06-24-0119-0058 ծածկագրով 1.737 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

9.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 8500 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 06-24-0101-0077 ծածկագրով 2.414 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 



10.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 12000 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 06-24-0119-0057 ծածկագրով 0.578 հա 3րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

11.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 3000 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

12. Համայնքի ղեկավարին` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել 

վարձակալությամբ տրամադրվող հողամասի հայտարարության հրապարակային 

ծանուցումը: 

 


