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                               «28»  սեպտեմբերի  2017 թվականի N 24-Ա 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  և  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ  ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  ՀՀ 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, ՀՀ 

կառավարության 12.04.2001 թվականի թիվ 286-ն որոշմամբ հաստատված կարգով  և  հաշվի 

առնելով համայնքի ղեկավարի ներկայացրած առաջարկությունը Բլագոդարնոյե համայնքի 

ավագանին`  

 որոշում  է. 

1.Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված 

պետական սեփականություն հանդիսացող 06-024-0556-0008 կադաստրային ծածկագրով 

113.52391հա 4-րդ կարգի արոտավայրը  1 լոտով մրցույթով տրամադրելուն: 

1.1.Լոտի մեկնարկային գին սահմանել 142000 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 գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-204-0107-0006 ծածկագրով 0.593 հա 2-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

2.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 4100 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 06-204-0101-0089 ծածկագրով 4.64083 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 
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3.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 22700 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 06-204-0111-0018 ծածկագրով 0.93364 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

4.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 4600 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 06-204-0109-0031 ծածկագրով 1,05488 հա 3-րդ 

կարգի վարելահողը 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 06-204-0106-0026 ծածկագրով 0.675 հա 3-րդ 

կարգի վարելահողը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

6.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 4700 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 06-204-0107-0017 ծածկագրով 0.62266 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

7.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 3100 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 06-204-0107-0044 ծածկագրով 0.58784 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

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

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

9. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-204-0111-0017 ծածկագրով 0.93667 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

9.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 4600 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 06-204-0112-0030 ծածկագրով 1,574 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 



10.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 7700 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 06-204-0112-0031 ծածկագրով 2,983 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

11.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 14600 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 06-24-0111-0020 ծածկագրով 1.064 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

12.1 Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 3400 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 06-24-0112-0026 ծածկագրով 3.083 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

13.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 15100 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

14.Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-24-0106-0043 ծածկագրով 6.96164հա 4-րդ 

կարգի վարելահողը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

14.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 35000 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

15. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-204-0112-0029 ծածկագրով 5.885 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

15.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 29000 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

16. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-204-0112-0017ծածկագրով 1,614 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

16.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 7900 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

17. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-204-0112-0018 ծածկագրով 1,534 հա 3-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 



17.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 7600ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

18. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-204-0107-0004 ծածկագրով 1,1979 հա 2-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

18.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 8200 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

19. Տալ համաձայնություն Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 06-204-0107-0005 ծածկագրով 0.619 հա 2-րդ 

կարգի խոտհարքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելուն: 

19.1. Հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 4300 ՀՀ դրամ, 

մասնակցության վճարը 1000 ՀՀ դրամ, նախավճարի և նվազագույն քայլի չափը 

մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով. 

20. Համայնքի ղեկավարին` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել 

վարձակալությամբ տրամադրվող հողամասի հայտարարության հրապարակային 

ծանուցումը: 
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                                   «28» սեպտեմբերի  2017  թվականի  N 25-Ա 

 

ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ  ՀԱՍՄԱՅՆՔԻ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ  ԹԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎԱՑ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԱՍՏԱՍՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ 

 

   «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության օրենքի 77-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասին  համապատասխան  Բլագոդարնոյե  համայնքի  ավագանին` 

                                  որոշում  է. 

     Հաստատել  Բլագոդարնոյե  համայնքի  սեփականության  գույքագրման  փասթաթղթերում  

համայնքի  ղեկավարի  կողմից  կատարված  փոփոխությունները  և  համայնքի  

սեփականության  գույքի  ցանկում  ավելացնել ՝ 

Հ/Հ            Հողի  տեսակը 
Կադաստրային  

ծածկագիրը 
Մակերեսը (հա) 

 1 արոտավայր 06-024-0556-0004 201,50131 

2 արոտավայր 06-024-0556-0005 12,60019 

3 արոտավայր 06-024-0556-0006 27,20564 

4 արոտավայր 06-024-0555-0004 50,0 

5 խոտհարք 06-024-0107-0006 0,593 

6 խոտհարք 06-024-0107-0056 5,19492 

7 խոտհարք 06-024-0107-0057 3,00053 

8 վարելահող 06-024-0106-0042 11,52671 

9 վարելահող 06-024-0109-0031 1,05488 

10 խոտհարք 06-024-0107-0004 1,1979 

11 խոտհարք 06-024-0111-0018 0,93364 

12 արոտավայր 06-024-0556-0008 113,52391 

13 վարելահող 06-024-0106-0043 6,96164 

14 խոտհարք 06-024-0111-0017 0,93667 

15 խոտհարք 06-024-0107-0044 0,58784 

16 խոտհարք 06-024-0107-0017 0,62266 

17 վարելահող 06-024-0106-0026 0,675 
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                                                    ՈՐՈՇՈՒՄ 

 
«28» սեպտեմբերի   2017 թվականի  թիվ 26-Ն 

 

ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2016 թ.  ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 24-Ի  <<ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>   ԹԻՎ 31-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

    Ղեկավարվելով  «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, «Հայաստանի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 56-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 70-րդ հոդվածի 6-րդ մասով  

Բլագոդարնոյե համայնքի ավագանին` 

                                          որոշում է. 

1. Բլագոդարնոյե համայնքի ավագանու 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի «Բլագոդարնոյե 

համայնքի  2017 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշման մեջ կատարել 

փոփոխություն և շարադրել նոր խմբագրությամբ՝  համաձայն թիվ 1-ից թիվ 6 հատվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման  հաջորդող տասներորդ 

օրը: 
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                                                            ՈՐՈՇՈՒՄ 

 

                                  «02»  հոկտեմբերի  2017 թվականի N 27-Ա 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶԻ  ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐԻ  2017 թ.  ԲՅՈԻՋԵԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ  3-րդ  ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ  ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ  

ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ 

 

    Ղեկավարվելով  «Հայաստանի  Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»  ՀՀ 

օրենքի  35-րդ  հոդվածով   Բլագոդարնոյե  համայնքի  ավագանին` 

                       որոշում  է. 

Համայնքի  ղեկավարի  2017 թվականի  բյուջեի  կատարման  3-րդ  եռամսյակի  

եռամսյակային  հաղորդումը  ընդունել  ի  գիտություն: 
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