
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ 

ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ՀՈՂՀԱՏԿԱՑՄԱՆ 

ՀԻՄՔԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման» մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով, ՀՀ հողային 

օրենսգրքի 43-րդ, 60-րդ և 64-րդ հոդվածներով, 26.12.2002 թվականի թիվ 510-Ն օրենքով, հիմք 

ընդունելով Սարահարթ համայնքի հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման տեղական 

հանձնաժողովի 22.03.1993 թ. թիվ 1 որոշումը, ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 

2387-Ն որոշումը, հաշվի առնելով Անիչկա Աշոտի Մանուկյանի (անձնագիր AN0208009, տրված 

25.07.2012թ., 052-ի կողմից), Նազար Սլավիկի Մանուկյանի (անձնագիր AT0333669, տրված 

16.12.2019թ., 052-ի կողմից) և Կարեն Սլավիկի Մանուկյանի (անձնագիր BA2302963, տրված 

06.07.2015թ., 052 ի կողմից) դիմումը և «Արսեն Իսահակյան Ռուդիկի» Ա/Ձ-ի կողմից տրված 

եզրակացությունը և տեղագրական հատակագիծը, բաժանորդի էպիկրիզը, Փոխադարձ 

հաշվարկների ստուգման ակտը և հաշվի առնելով, որ ՀՀ Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքի 06-

097-0024-0006 ծածկագրով հողամասում կառուցած բնակելի տունը, կիսանկուղը, 

աստիճանահարթակը, ավտոտնակը, պարիսպը և դրանց զբաղեցրած ու սպասարկման համար 

անհրաժեշտ 0.199276 հա մակերեսով հողամասը չեն գտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ 

հոդվածով սահմանված հողամասերի և ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման 

գոտիներում, չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին, չեն առաջացնում սերվիտուտ 

ՈՐՈՇՈւՄ ԵՄ 

1.  Ճանաչել և վերականգնել Անիչկա Աշոտի Մանուկյանի (անձնագիր AN0208009, տրված 

25.07.2012թ.,  052-ի կողմից), Նազար Սլավիկի Մանուկյանի (անձնագիր AT0333669, տրված 

16.12.2019թ., 052-ի կողմից) և Կարեն Սլավիկի Մանուկյանի (անձնագիր BA2302963, տրված 

06.07.2015թ., 052 ի կողմից) ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքը մինչև 2001թ. 

մայիսի 15-ը՝ 1992 թվականին 06-097-0024-0006 ծածկագրով հողամասում կառուցված բնակելի 

տան, կիսանկուղի, աստիճանահարթակի, պարիսպի և դրա պահպանման և սպասարկման 

համար անհրաժեշտ ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված հողամասերի շարքին 

չդասվող, այլ անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերին չհակասող, 

ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման գոտիներում չգտնվող 06-097-0024-0006 

ծածկագրով 0.199276 հա մակերեսով հողամասի նկատմամբ: 

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 

ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ 

 



2. Հողամասի սահմանները որոշվում են սույն որոշման հավելված հանդիսացող «Արսեն 

Իսահակյան Ռուդիկի» Ա/Ձ-ի կողմից տրված հողամասի հատակագծով: 

3. Հողամասում առկա 51.58 մք ներքին մակերեսով ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների 

օտարման գոտիներում չգտնվող, քաղաքաշինական նորմերին և կանոններին չհակասող 

ինքնակամ կառուցված ավտոտնակը գրանցել և հաշվառել որպես ինքնակամ շինություն: 

4. 06-097-0024-0006 ծածկագրով անշարժ գույքին տրամադրել ՀՀ Լոռու մարզ,Սարահարթ 

համայնք, 14 փողոց, 14 տուն փոստային հասցեն: 

5. Սույն որոշումից ծագող իրավունքները և պարտականությունները ենթակա են պետական 

գրանցման: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

05 նոյեմբերի  2021թ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 60 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ելնելով ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներից 

  որոշում եմ. 

1.  Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքում    06-097-0024-0006 կադաստրային ծածկագրի տակ 

գտնվող 0.199276 հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության բնակելի 

կառուցապատման հողամասը և հողամասում առկա շինությունները  հասցեավորել  14 

փողոց թիվ 14: 

2. Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն  ենթակա է պետական գրանցման: 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

09 նոյեմբերի  2021թ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 61 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ելնելով ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներից 

  որոշում եմ. 

1.  Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքում    06-097-0127-0114  կադաստրային ծածկագրի տակ 

գտնվող 0.02917  հա մակերեսով արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական օբյեկտների նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական 

արտադրական հողերի գործառնական նշանակության հողամասը  հասցեավորել  18  փողոց 

թիվ 6: 

2. Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն  ենթակա է պետական գրանցման: 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

09 նոյեմբերի  2021թ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 62 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ելնելով ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներից 

  որոշում եմ. 

1.  Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքում գտնվող, պետական սեփականություն հանդիսացող   

06-097-0148-0001  կադաստրային ծածկագրից առանձնացված 0.138819 Ñ³ հա մակերեսով 

անտառային Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý գործառնական նշանակության անտառը  

հասցեավորել  Շիրակի խճուղի  թիվ 2/2: 

Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն  ենթակա է պետական գրանցման:

 

 

 


