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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ   

14-Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ  ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ 

1� Հաաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու  2020 

թվականի հուլիսի 14-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին 

/Զեկուցող ` Է. Արշակյան/ 

2․Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավարի 

հաղորդումը 2020 թվականի բյուջեի կատարման երկրորդ եռամսյակի ընթացքի 

մասին 

/Զեկուցող ` Ն. Մուրադյան/ 

3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի հողային 

հաշվեկշիռը հաստատելու մասին 

/Զեկուցող ` Ս. Անախասյան / 

4. Ընդերքօգտագործման իրավունք ունեցող  «ՀԱՅՔԱՐ» արտադարական 

կոոպերատիվին վարձակալության իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին 

/Զեկուցող ` Ս. Անախասյան / 

5. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համյանքի սեփականությանը 

պատկանող հողամասը նվիրատվության կարգով հայաստանի հանրապետությանը 

փոխանցելու մասին, 

/Զեկուցող ` Ս. Անախասյան / 

6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը 

պատկանող հողամասերը վարձակալության իրավունքով օգտագործման 

տրամադրելումասին, 

/Զեկուցող ` Ա. Շահբազյան / 

 

 

7.Գույքահարկի  գծով արտոնություններ սահմանելու մասին 

/Զեկուցող ` Ն. Սոլոյան / 

8. Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն 

տրամադրելու մասին  

/Զեկուցող ` Ն. Սոլոյան / 

 

 



      ՆԱԽԱԳԻԾ 61-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ  

15-Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆ

 Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-
րդ մասով՝  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝  
 

Հաստատել ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 2020 թվականի հուլիսի 15-ի 
հերթական  նիստի օրակարգը` 
1․Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 2020 

հուլիսի 14-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին, 

2․Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավարի 

հաղորդումը 2020 թվականի բյուջեի կատարման երկրորդ եռամսյակի ընթացքի մասին: 

3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի հողային հաշվեկշիռը 

հաստատելու մասին, 

4. Ընդերքօգտագործման իրավունք ունեցող  «ՀԱՅՔԱՐ» արտադարական 

կոոպերատիվին վարձակալության իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին, 

5. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համյանքի սեփականությանը 

պատկանող հողամասը նվիրատվության կարգով Հայաստանի Հանրապետությանը 

փոխանցելու մասին, 

6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը 

պատկանող հողամասերը վարձակալության իրավունքով օգտագործման տրամադրելու 

մասին, 

7.  Գույքահարկի  գծով արտոնություններ սահմանելու մասին, 

8. Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն 

տրամադրելու մասին :  

_____________ 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ 

      ՆԱԽԱԳԻԾ 62-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔԻ 

ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ՆԱԹԵԼԼԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ /   



Ղեկավարվելով «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրաետության 
օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1․ Ընդունել ի գիտություն 2020 թվականի բյուջեի կատարաման երկրորոդ եռամսյակի 
ընթացքի մասին ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավարի հաղորդումը` համաձայն 
հավելվածի:  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆԱԹԵԼԼԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 63-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ  /   

Ղեկավարվելով  « Տեղական ինքնակառվարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  
օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության 
Կառավարության 2000թ. հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության հողային 
հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 656 որոշումով հաստատված 
կարգի 9-րդ կետով՜  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝  

1. Տալ համաձայնություն 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված Տաշիր համայնքի 
հողային հաշվեկշռին` համաձայն հավելվածի: 
 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ  

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 64-Ա  

 

  

 ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ՈՒՆԵՑՈՂ  «ՀԱՅՔԱՐ» ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ 

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻՆ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ 

ՀՈՂԱՄԱՍ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ  /   

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, 76-րդ հոդվածի 5-րդ 
մասով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով, ՀՀ Կառավարության N286 որոշումով 



հաստատված կարգի 44-րդ կետի «ը» ենթակետով և հիմք ընդունելով ՀՀ տարածքային 
կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարաության օգտակար հանածոների 
արդյունահանման և (կամ) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակաման 
թույլտվություն № ՇԱԹ -29/615 (տրված 20.01.2020-ին) 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է ՝ 

 

1․ Հայաստանի Հանարպետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը 
պատկանող, ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք, գյուղ Սարատովկա, 3-րդ փողոց, թիվ 4 
հասցեում գտնվող 11171, 1  քմ մակերեսով հողամասն առանց մրցույթի, վարձակալության 
իրավունքով, 50 տարի ժամկետով, տրամադրել «ՀԱՅՔԱՐ» ԱԿ-ին` տարեկան 24000  
( քսանչորս հազար ) ՀՀ դրամ վարձավճարով: 
2. « ՀԱՅՔԱՐ» ԱԿ-ի հետ կնքել հողամասի վարձակալության պայմանագիր, որը ենթակա 
է նոտարական վավերացման;  
4. Վարձակալության պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են գրանցման 
Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի Լոռու մարզի տարածքային 
ստորաբաժանումում: 
 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ  

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 65-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄՅԱՆՔԻ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՈՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ 

ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ  /   

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասով,ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 594-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 594-րդ հոդվածի 1-ին մասով,  
  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ 
կետով՝ 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1․ ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը պատկանող, գյուղատնտեսական 
նպատակային նշանակության վարելահողը, Տաշիր համայնքի Մեդովկա գյուղ գտնվող 
(կադաստրային ծածկագիր՝ 06-072-0218-0007) 0,62636 հա մակերեսով հողամասը 
նվիրատվության կարգով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետությանը՝ ի դեմ 
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարության։  
2․ ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավարին՝ ապահովել սույն որոշումից բխող 
գործառույթների իրականացումը։ 



ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ  
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 66-Ա  

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ 
ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

  

 
 /Զեկ. ԱՐՄԵՆ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ / 

 
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 48-րդ 

հոդվածով, 76-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով, 94-րդ հոդվածով, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 21-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի 
ապրիլի 12-ի N286 որոշումով հաստատված կարգի 8-րդ գլխի պահանջներով և հիմք 
ընդունելով համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը՝  
 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 
 

1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերը մրցույթով՝ 
վարձակալության իրավունքով, տրամադրել օգտագործման: 
2. Սահմանել հողամասերի վարձակալության վճարի մեկնարկային գները` համաձայն 
հավելվածի: 

 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ԱՐՄԵՆ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու  

 2020թ. հուլիսի 15–ի N66- Ա որոշման 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերը մրցույթով, վարձակալության իրավունքով 

օգտագործման տրամադրվող հողամասի մեկնարկային վարձավճարի չափն ու պայմանները 

N 
Հողամասի 

գտնվելու վայրը 

Հողամասի 

ծածկագիրը 

Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը  

Հողամասի  

գործառնական 

նշանակությունը 

Հողամասի 

չափը 

(հա) 

Օգտագործման 

տրամադրման նպատակը 

 

 

 

 

Կարգը Հողամասի 

նկատմամբ 

սահմանափ-

ակումների 

(ներառյալ` 

սերվիտուտների) 

առկայությունը 

Վարձակալու-

թյան 

ժամկետը 

(տարի) 

Վարձավճ

արի 

մեկնարկայ

ին 

չափը  

(դրամ) 

1 
Տաշիր համայնք 

գ.Նովոսելցովո 
06-081-0108-0016 Գյուղատնտեսական Այլ 7.4388 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 չկա 10 

20550 

2 
Տաշիր համայնք 

գ.Նովոսոլցովո 
06-081-0108-0017 Գյուղատնտեսական Արոտավայր 8.04357 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

4-րդ չկա 10 

22200 

3 
Տաշիր համայնք 

գ.Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0015 Գյուղատնտեսական Խոտհարք 1.8896 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ չկա 10 

13000 

4 
Տաշիր համայնք 

գ.Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0008 Գյուղատնտեսական Խոտհարք 5.0113 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ չկա 10 

34300 

5 

Տաշիր համայնք 

գ.Դաշտադեմ 06-032-0614-0001 Գյուղատնտեսական Արոտավայր 100,0 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 չկա 10 

205000 

6 
Տաշիր համայնք 

 գ. Բլագոդարնոյե 06-024-0553-0001 Գյուղատնտեսական Արոտավայր 77.85 
գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

 չկա 10 

159600 



             

 
 
 
 
 
 
 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                                                       Ն.  ՍՈԼՈՅԱՆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

իրականացնելու 

7 

Տաշիր համայնք 

 գ. Բլագոդարնոյե 06-024-0555-0001 Գյուղատնտեսական Արոտավայր 92.0 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 չկա 10 

188600 



 
ՆԱԽԱԳԻԾ 67-Ա  

 

 
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ 
ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

 

  

  
 /Զեկ. ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ/   

 

Ղեկավարվելով «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 
հունիսի 22-ի թիվ 822-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և 
 8-րդ կետերով, հաշվի առնելով համայնքի ղեկավարի եզրակացությունը և հիմք 
ընդունելով համայնքապետարան դիմած քաղաքացիների դիմումները ՝  
 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 
 

1. ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք, քաղաք Տաշիր Թումանյան փողոց, թիվ 20 հասցեի 
բնակիչ Բենիկ Արեսի Պողոսյանին ( ՀՎՀՀ`18648511, ՀԾՀ՝  3504330147 ) ազատել Տաշիր 
համայնքում հաշվառված ավտոմեքենայի գույքահարկից` գումարով 7300 ՀՀ դրամ:  
2. ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք, քաղաք Տաշիր Գետափնյա փողոց, թիվ 29 հասցեի 
բնակիչ Անդրանիկ Միքայելի Մխոյանին (ՀՎՀՀ 18622227, ՀԾՀ՝ 3008790022 ) ազատել 
Տաշիր համայնքում հաշվառված Օպել Աստրա 1,6 մակնիշի ավտոմեքենայի 7500 դրամ 
գույքահարկից և Վոլցվագեն Բոռա 1.6 մակնիշի մեքենայի 10100 դրամ գույքահարկից:  

 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ  

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 68-Ա  

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ 
ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

  
 /Զեկ. ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ/   

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-
րդ կետին, Տաշիր համայնքի ավագանու 2018 թվականի հունվարի 15-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց 
լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը 
սահմանելու մասին» թիվ 3-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 եզրակացությունները՝ 



Տաշիր 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։ 

 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ  
 

Հավելված 
ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 

2020 թվականի հուլիսի  14-ի   N67- Ա որոշման  

 
 
1)   Գոհար Ստեփանի Սուքիասյան            10000 (տասը հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Տաշիր 
        (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 
2)    Սեդա Սեդակի Հակոբյան                 20000 (քսան հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Կաթնառատ 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 
3)  Նառա  Ռազմիկի Սահակյան               25000 (քսան  հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Լեռնահովիտ 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 
4)    Լիլիթ Ռաֆիկի Սուքիասյան                 25000 (քսանհինգ հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Տաշիր 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 

                                   

Ընդամենը՝ 80000  (ութսուն հազար) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 48-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ 

ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ/ 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 63-րդ 
հոդվածի 2-րդ պարբերության 3-րդ կետով, 67-րդ հոդվածով, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 21-րդ կետով և հիմք ընդունելով համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը՝  
 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1. Հայաստանի Հանարպետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը 
պատկանող հողամասը օտարել աճուրդով և սահմանել մեկնարկային գինը՝ համաձայն 
հավելվածի: 

 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՍԼԱՎԻԿ ԱԱՆԱԽԱՍՅԱՆ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 

2020 թվականի  հունիսի  23-ի N 48 -Ա որոշման 

  

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը 

պատկանող  աճուրդ վաճառքով օտարվող հողամասի մեկնարկային գինը ու 

պայմանները 

            

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                                                          Ն. ՍՈԼՈՅԱՆ

Լոտ 
Գետնվելու 

վայրը 

Հողամասի  

ծածկագիրը 

Մակերեսը 

/քմ/ 

Նպատակային 

նշանակությունը 

Գործառնական 

նշանակությունը 

Մեկնարկային

գին 

 /դրամ/ 

1 Տաշիր համայնք, 

ք. Տաշիր, 14-րդ 

թաղամաս , 

Երևանյան փողոց,  

թիվ 379/2  

06-008-0291-0025 1338,7 Արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և 

այլ արտադրական 

նշանակության 

Գյուղատնտեսական 

արտադրական 

օբյեկտների 

297200 

2 Տաշիր համայնք, 

ք. Տաշիր, 6-րդ 

թաղամաս , 

Ջահուկյան 

փողոց,  1-ին 

նրբանցք, թիվ 1/3 

06-008-0201-0035 100837,7 Արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և 

այլ արտադրական 

նշանակության 

Գյուղատնտեսական 

արտադրական 

օբյեկտների 

22385970 

3 Տաշիր համայնք, 

գ. Բլագոդարնոյե 

1-ին փողոց,   թիվ 

2/1 

06-024-0104-0004 1510,6 Արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և 

այլ արտադրական 

նշանակության 

Գյուղատնտեսական 

արտադրական 

օբյեկտների 

217550 

4 Տաշիր համայնք, 

գ. Բլագոդարնոյե  

06-024-0104-0002 3295,6 Գյուղատնտեսական  Արոտավայր 474600 



ՆԱԽԱԳԻԾ 49-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ 

ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ԱՐՄԵՆ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ / 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 48-րդ 
հոդվածով, 76-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով, 94-րդ հոդվածով, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 21-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի 
ապրիլի 12-ի N286 որոշումով հաստատված կարգի 8-րդ գլխի պահանջներով և հիմք 
ընդունելով համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը՝  
 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերը մրցույթով՝ 
վարձակալության իրավունքով, տրամադրել օգտագործման: 
2. Սահմանել հողամասերի վարձակալության վճարի մեկնարկային գները` համաձայն 
հավելվածի: 

 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ԱՐՄԵՆ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Հավելված 

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու  

 2020թ. հունիսի 23–ի N49- Ա որոշման 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը պատկանող 

հողամասերը մրցույթով, վարձակալության իրավունքով օգտագործման տրամադրվող հողամասի 

մեկնարկային վարձավճարի չափն ու պայմանները 

վայրը 

Հողամասի 

ծածկագիրը 

Հողամասի նպատակային 

նշանակությունը  

Հողամասի  

գործառնական 

նշանակությունը 

Հողամասի 

չափը 

(հա) 

Օգտագործման 

տրամադրման նպատակը 

 

 

 

 

Կարգը 

Հողամասի 

նկատմամբ 

սահմանափ-

ակումների 

(ներառյալ` 

սերվիտուտների) 

առկայությունը 

Վարձակալու

ժամկետը

(

համայնք, 

Դաշտադեմ  
06-032-0107-0003  Գյուղատնտեսական 

 

Վարելահող 

 

1,17 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

4-րդ Չկա 

համայնք, 

Դաշտադեմ  
06-032-0107-0004  Գյուղատնտեսական 

 

Վարելահող 

 

0,88 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

4-րդ Չկա 

համայնք, 

Դաշտադեմ  
06-032-0107-0010  Գյուղատնտեսական 

 

Վարելահող 

 

0,64 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

4-րդ Չկա 

համայնք, 

Դաշտադեմ  
06-032-0108-0002  Գյուղատնտեսական 

 

Վարելահղ 

 

0, 84 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

4-րդ Չկա 

համայնք, 

Դաշտադեմ  
06-032-0108-0003  Գյուղատնտեսական 

 

Վարելահղ 

 

0, 83 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

4-րդ Չկա 

համայնք, 

Դաշտադեմ  
06-032-0108-0004  Գյուղատնտեսական 

 

Վարելահղ 

 

0, 61 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

4-րդ Չկա 

համայնք, 

Դաշտադեմ  
06-032-0108-0010  Գյուղատնտեսական 

 

Վարելահղ 

 

0, 42 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

4-րդ Չկա 



 

 

 

համայնք, 

Դաշտադեմ  
06-032-0110-0006  Գյուղատնտեսական 

 

Վարելահղ 

 

2,66 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

3-րդ Չկա 

համայնք, 

Դաշտադեմ  
06-032-0110-0008  Գյուղատնտեսական 

 

Վարելահղ 

 

1,45 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

     3-րդ Չկա 

համայնք, 

Բլագոդարնոյե 
06-024-0104-0003  Գյուղատնտեսական 

 

Արոտավայր 

 

1,73575 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

 

2-րդ Չկա 

համայնք, 

Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0006 Գյուղատնտեսական Խոտհարք 3,552 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ 

Չկա 

համայնք, 

Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0007 Գյուղատնտեսական Խոտհարք 1,857 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ 

Չկա 

համայնք, 

Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0009 Գյուղատնտեսական Խոտհարք 3,116 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ 

Չկա 

համայնք, 

Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0010 Գյուղատնտեսական Վարելահող 1,99391 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ 

Չկա 

համայնք, 

Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0011 Գյուղատնտեսական Վարելահող 1,78744 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ 

Չկա 

համայնք, 

Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0012 Գյուղատնտեսական Վարելահոց 1,52776 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ 

Չկա 

համայնք, 

Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0013 Գյուղատնտեսական Վարելահոց 1,48893 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ 

Չկա 

համայնք, 

Մեղվահովիտ 
06-076-0311-0016 Գյուղատնտեսական Վարելահոց 1,72083 

գյուղատնտեսական 

գործունեություն 

իրականացնելու 

2-րդ 

Չկա 



ՆԱԽԱԳԻԾ 50-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ ԱՃՈՒՐԴՈՎ 

ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ / / 

 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդկետով, «Անշարժ գույքի 
գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ 
հոդվածի 1-ին կետով և հիմք ընդունելով Տաշիր համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը՝ 

 
Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է ՝ 

 

1․ Հայաստանի Հանարպետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը 
պատկանող քաղաք Տաշիր, թաղամաս 1, Գետափնյա փողոց, թիվ 7 հասցեում գտնվող 
անշարժ գույքը (807,2 քմ մակերեսով հողամաս՝ վկայական N24012020-06-0005, 
կադաստրային ծածկագիր՝ 06-008-0029-0017 և նրա վրա կառուցված  50.62 քմ 
մակերեսով բնակելի տուն) օտարելաճուրդով: 
 
2․ Գույքի մեկնարկային գինը սահմանել 344000 ( երեք հարյուր քառասունչորս հազար) 
 ՀՀ դրամ՝ համաձայն «ԻՆԵՔՍ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված անշարժ գույքի գնահատման 
N50/15201 հաշվետվության (Որակավորման վկայական NԱԳԳ 227):  
 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՍԼԱՎԱԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ  

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 51-Ա  

 

  

 ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ՈՒՆԵՑՈՂ  «ՀԱՅՔԱՐ» ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ 

ԿՈՊԵՐԱՏԻՎԻՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ / / 

 

Ղեկավարվելով  ՀՀ հողային օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, 76-րդ 
հոդվածի  
5-րդ մասով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով, ՀՀ Կառավարության N286 որոշումով 
հաստատված կարգի 44-րդ կետի «ը» ենթակետով և հիմք ընդունելով ՀՀ տարածքային 
կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարաության օգտակար հանածոների 



արդյունահանման և (կամ)  ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակաման 
թույլտվություն № ՇԱԹ -29/615  (տրված 20.01.2020-ին) 

 
Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է ՝ 

 

1․ Հայաստանի Հանարպետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը 
պատկանող, ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք, քաղաք Տաշիր, թաղամաս 14,  Երևանյան 
փողոց, թիվ 506 հասցեում գտնվող 8293.2 քմ մակերեսով հողամասն առանց մրցույթի, 
վարձակալության իրավունքով, 50 տարի ժամկետով, տրամադրել «ՀԱՅՔԱՐ» ԱԿ-ին` 
տարեկան 35000 /երեսունհինգ հազար  / ՀՀ դրամ  վարձավճարով: 
2. Հայաստանի Հանարպետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականությանը 
պատկանող, ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք, քաղաք Տաշիր, թաղամաս 14,  Երևանյան 
փողոց, թիվ 508 հասցեում գտնվող 21543.5 քմ մակերեսով հողամասն առանց մրցույթի, 
վարձակալության իրավունքով 50 տարի ժամկետով, տրամադրել «ՀԱՅՔԱՐ» ԱԿ-ին` 
տարեկան 65000 /վաթսունհինգ հազար / ՀՀ դրամ  վարձավճարով: 
3. « ՀԱՅՔԱՐ» ԱԿ-ի հետ կնքել հողամասերի վարձակալության պայմանագրեր, որոնք 
ենթակա են նոտարական վավերացման,  
4. Վարձակալության պայմանագրերից ծագող իրավունքները  ենթակա են գրանցման 
 Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի Լոռու մարզի տարածքային 
ստորաբաժանումում: 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՍԼԱՎԱԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԻԾ 52-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի 

N28-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ/ / 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության «Նորմատիվ իրավական ակտերի 
մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով `  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի  ավագանու 2018 
թվականի մարտի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի 
ղեկավարին կից խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով ստեղծելու և 
հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 28-Ա որոշման 1-ին կետի 
1.7 ենթակետի «Արմինե Մխոյան» բառերը փոխարինել «Հովսեփ Մարտիրոսյան» 
բառերով: 

 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԻԾ 53-Ա  

 



  

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  

   /Զեկ. ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻԿՅԱՆ/ / 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 
կետին, Տաշիր համայնքի ավագանու 2018 թվականի հունվարի 15-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց 
լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը 
սահմանելու մասին» թիվ 3-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 եզրակացությունները՝ 

`Տաշիր 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։ 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻԿՅԱՆ 

Հավելված 
ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 

2020 թվականի հունիսի  23-ի   N58- Ա որոշման  

 
1)  Հոռոմ Սպիրիդոնի Անախասյան        10000 (տասը  հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Տաշիր 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 
2)    Մարիամ Վաչիկի Մխոյան               10000 (տասը  հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Տաշիր 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 
 3) Սանամ Լաթոյի Մամոյան                    10000  (տասը  հազար դրամ), սոց.օգնություն, Տաշիր 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 
4) Գյուլնարա Անդրանիկի Ավետիսյան     10000  (տասը  հազար դրամ), սոց.օգնություն, Տաշիր 
       (Անուն,ազգանուն,հայրանուն) 
 
 5) Հասմիկ Սեյրանի Ավետիսյան             15000  (տասնհինգ  հազար դրամ), սոց.օգնություն, Տաշիր 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

   
6)    Լիդիյա Ռուբենի Կիրակոսյան          15000 (տասնհինգ հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Բլագոդարնոյե 
        (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 
 7) Հրածին Ջիվանի Պապիկյան               20000  (քսան  հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Տաշիր 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 
 8) Կարինե Քերոբի Յավրումյան              20000  (քսան  հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Տաշիր 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 



 
 9) Փեփրո Բոլշեվիկի Բարսեղյան           25000 (քսանհինգ  հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Սարատովկա 
        (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 
  10) Արմեն Նիկոլայի Մխոյան                25000 (քսանհինգ  հազար դրամ ), սոց.օգնություն, Լեռնահովիտ 
        (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 

                                         Ընդամենը՝  160000 (մեկ հարյուր վաթսուն  հազար) 
 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                                     Ն.  ՍՈԼՈՅԱՆ 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 54-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԲՆԱԿԻՉ ԱՆԱՀԻՏ ՍԵՐՈԺԻ 

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

   /Զեկ. ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻԿՅԱՆ/ / 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ 
հոդվածի  
1-ին մասի 42-րդ կետով և հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի բնակիչ 
Անահիտ Սերոժի Նահապետյանի դիմումը ( մուտք` 12.05.2020-ի, ՄԴ-139) 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1. ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք, քաղաք Տաշիր, Գետափնյա փողոց, թիվ 62  
հասցեում գտնվող հրդեհից այրված բնակելի տան վերանորոգման համար, որպես 
ֆինասական օգնություն, ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի բյուջեից տրամադրել 
50000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ: 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻԿՅԱՆ 

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 55-Ա  

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ 

ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 

ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 

ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

   /Զեկ. ՀԱՅԱՐՓԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ/ / 

 

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով, 2-

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



21-րդ կետով, ՀՀ Կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N286  որոշումով 

հաստատված կարգի 6-րդ կետով և ՀՀ Կառավարության  2016 թվականի մայիսի 26-ի  

550-Ն որոշման 1-ին կետի 3-րդ և 6-րդ  ենթակետերով և հիմք ընդունելով այն, որ 

ընդլայնման համար լրացուցիչ օտարվող հողամասը որպես առանձին գույքային միավոր 

հնարավոր չէ օտարել աճուրդային կարգով և, որ օտարվող հողամասը սահմանակից է 

ընդլայնվող հողամասին և օտարվող հողամասում այլ անձի կողմից որևէ 

քաղաքաշինական գործունեության իրականացումը կբերի ընդլայնվող հողամասում 

գտնվող շինության շահագործման, անվտանգության և սպասարկման համար 

անհրաժեշտ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի 

խախտման ՝  

  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է` 

 

1. ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող,  

Տաշիր քաղաք, թաղամաս 4, Գորկու փողոց, թիվ 13/1 հասեում գտնվող 

(կադաստրային ծածկագիր՝  06-008-0089-0063)  247,2 քմ մակերեսով հողամասը 

ուղղակի վաճառքի ձևով,  54878 (հիսունչորս հազար ութ հարյուր յոթանասունութ) 

ՀՀ դրամ կադաստրային գնով օտարել Գարիկ Էդվարդի Անախասյանին: 

2.  ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավարին՝ ապահովել սույն որոշումից բխող 

գործառույթների իրականացումը: 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԱՅԱՐՓԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 56-Ա  

 

  

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐ 
ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

  

   /Զեկ. ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ / / 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետով` 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է` 

 

1. «Հայաստանի համայնքների միություն» հասարակական կազմակերպությանը Տաշիր 

համայնքի բյուջեից փոխանցել 2020 թվականի տարեկան անդամավճարը` 158650  

(հարյուր հիսունութ հազար վեց հարյուր հիսուն)  ՀՀ դրամ:  

 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ  



ՆԱԽԱԳԻԾ 57-Ա  

 

  

  
ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ, 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 
ԳՈՒՅՔԸ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

  

   /Զեկ. ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆ / / 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 188-
րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 21-րդ կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2006 թվականի մայիսի 18-ի «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման 
կարգը հաստատելու մասին» N912-Ն որոշումը` 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1․Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք, ք․ 
Տաշիր,  
1-ին թաղամաս, Անի բ/զ,  թիվ 11/1 հասցեում գտնվող ինքնակամ կառուցված և 
համայնքային սեփականության իրավունքը ճանաչված 22,4 քմ մակերեսով ավտոտնակը 
և դրա համար սահմանված կարգով առանձնացված բնակավայրի բնակելի 
կառուցապատման 62.6 քմ մակերեսով հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարել 
ինքնակամ կառույցն իրականացնող Հրայր ՄիշիկիՄուրադյանին։  
2․ Պարտավորեցնել Հրայր Միշիկի Մուրադյանին մուծելու հողամասի կադաստրային 
արժեքը, որը կազմում է 13900 (տասներեք հազար ինը հարյուր ) ՀՀ դրամ, ավտոտնակի 
վաճառքի արժեքը՝ 12320 (տասներկու հազար երեք հարյուր քսան) ՀՀ դրամ:  
 
3. Սույն որոշումից ծագող իրավական հարաբերությունները ենթակա են գրանցման 
Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի համապատասխան 
ստորաբաժանումում: 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՍԼԱՎԻԿ ԱՆԱԽԱՍՅԱՆԸ 

ՆԱԽԱԳԻԾ 58-Ա  

 

  
 «ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՁԱՅՆԸ ՄԵԾ ԷԿՐԱՆԻՑ» 
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
  

   /Զեկ. ՀԱՅԱՐՓԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ / / 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ 
հոդվածի  
1-ին մասի 4-րդ և 25-րդ կետերով` 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է` 



1. Հաստատել «Քաղաքացու ձայնը մեծ էկրանից» դրամաշնորհային ծրագիրը` համաձայն 

հավելվածի: 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԱՅԱՐՓԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԸ 
 

Հավելված 
ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 

2020 թվականի հունիսի  23-ի   N58-Ա որոշման  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՁԱՅՆՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ» 

ԾՐԱԳԻՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Քաղաքացու ձայնը մեծ էկրանից 

 

(ծրագրի անվանումը) 

 

1. Տիտղոսաթերթ 

Դիմորդ կազմակերպության անվանումը  Տաշիրի մշակույթ կենտրոն  

Իրավական կարգավիճակը ՀՈԱԿ 

Ծրագրի անվանումը Քաղաքացու ձայնը մեծ էկրանից 

Ծրագրի 

սկիզբ/ավարտ 

(օր/ամիս/տարի) 

01.07.2020/30.07.2020 

 

 

Ծրագրի տևողությունը 

 

1 ամիս 

Ծրագրի իրականացման վայրը (մարզ, 

համայնք)  
ՀՀ Լոռու մարզ Տաշիր համայնք 

Ծրագրի ղեկավարը/համակարգողը  

Անուն, ազգանուն, Էդգար Արշակյան 

Հեռախոսահամար, բջջային հեռախոսահամար (+374)77-818568 

էլ-փոստի հասցե hayarpi.kirakosyan@bk.ru 

Ծրագրի ֆինանսական տնօրենը/հաշվապահը 

Անուն, ազգանուն, Նաթելլա Մուրադյան 

Հեռախոսահամար, բջջային հեռախոսահամար (+374)94-251557 

էլ-փոստի հասցե natella61@list.ru 

Դիմորդ կազմակերպության  

Համայնք ՀՀ Լոռու մարզ Տաշիր համայնք 

փողոց, շենք Փող. Կ. Դեմիրճյան, 6-րդ թաղ., 68 շ 

Փոստային ինդեքս 2101 

Հեռախոսահամար (+374)98-199803 

էլ-փոստի հասցե hovakimyan98@mail.ua 

Վեբ կայքի հասցեն  

Ենթադրամաշնորհառուներ 

Ենթադրամաշնորհառու 1  

Ենթադրամաշնորհառու 2  

Ենթադրամաշնորհառու 3  

  



Պահանջվող գումարը` ՀՀ դրամով 1.300.000 

Ծրագիրն իրականացնող կողմի ներդրումը`  

ՀՀ դրամով  

 

 

 

Խնդրում ենք նշել`  

 

130.000(10%)                                            ՀՀ 

դրամ 

 

*� Կազմակերպության ներդրում 

� Ներդրում այլ աղբյուրներից        

(ֆիզիկական անձիք, իրավաբանական  

անձիք, ԱՄՆ կառավարությունից բացի այլ 

դոնոր և այլն)  

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն` ՀՀ դրամով   1.430.000 

 

       Հակիրճ նկարագրություն 

      Տաշիր համայնքի միակ մշակույթի կենտրոնը  կառուցվել է 1978 թվականին։ Այն այժմ 

գործում է և ունի 300 և ավել տարբեր համայնքներից և բնակավայրերից հաճախող 

երեխաներ, 9 մանկավարժ, 14 խմբակ: 

      Հարկ է նշել, որ Տաշիրի մշակույթի կենտրոնը միակն է իր տեսակով ոչ միայն Տաշիր 

համայնքի, այլև Սարչապետ և Մեծավան համայնքների համար, ուստի տեխնիկայի ձեռք 

բերման կարիքն այս դեպքում եռապատկված է և առաջնահերթ: 

   Տաշիրի հենց  սրտում՝  քաղաքի կենտրոնում է գտնվում մշակույթի տունը, այստեղ է, 

մշակույթն ու արվեստը զգալով, արարում, իր ուրույն մշակութային կյանքը  կերտում 

տաշիրցին։ Տաշիրի մշակույթի կենտրոնը համարվում է տարածաշիջանի միակ 

մշակութային օջախը: Երեք խոշորացված համայնք սպասարկող մշակույթի կենտրոնը 

նորակառույց է և ունի բարձրակարգ լուսային սարքավորումներ, սակայն համերգների և 

մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու համար առաջնային անհրաժեշտություն է 

ձայնային տեխնիկայի և մոնիտորի  առկայություն:  

    Ձեռք բերված սարքավարումները կենտրոնի սեփականությունն են hանդիսանալու և 

այլևս տնօրինությունը ստիպված չի լինի միջոցառումների ժամանակ այն վարձակալել 

անհատներից եւ այլ կազմակերպություններից:    

    Համայնքի երեք գյուղական բնակավայրերում չկա բնակիչների  զբաղվածությունն 

ապահովող որևէ տարածք: Ծրագրով նախատեսվում է տեղադրել մեծ մոնիտոր և 

ձայնային տեխնիկա քաղաային այգում, որից կօգտվեն ոչ միայն բնակավայրի  

բնակիչները, այլ նաև հարակից եկու բնակավայրերի բնակիչները: 

      Մշակույթի կենտրոնի համար մոնիտորի և ձայնային տեխնիկայի տեղադրումը 

համարվել է առաջնային լուծում պահանջող խնդիր, սակայն բյուջեր սղության պատճառով 

տարեցտարի հետաձգվել է: 

1. Հիմնախնդրի ձևակերպում և հիմնավորում 



      Տաշիրի մշակույթի կենտրոնի  վերջին տարիների գործունեությունը ուղղված է 

համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը և կայուն և բնականոն զարգացման, 

միջավայրի բազմազանության, մեր համայնքի բնակչության կյանքի և գործունեության 

որակի բարձրացման չափանիշների ապահովմանը: Ծրագրով նախատեսվում է ձեռք 

բերել մեծ մոնիտոր և ձայնային տեխնիկա Տաշիր համայնքի բնակիչների երեկոյան 

ժամերի լավագույնս կազմակերպելու համար:  

     Ծրագրի կարևորագույն խնդիրը երիտասարդների մոտ մշակույթի և արվեստի 

գեղեցիկ մատուցումն է:  

  

2. Ծրագրի նպատակը և խնդիրները 

    Ծրագրի իրականացման նպատակն է Տաշիր համայնքի երեխաների  ֆիզիկական , 

մտավոր ու հոգևոր զարգացման , նրանց դաստիարակության և կրթական, մշակութային 

արժեքներին հաղորդակցվելու համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծումը: 

Խնդիրներ՝  

• Համայնքի բնակչության երեկոյան հանգստի կազմակերպում 

•  Բարձրացնել քաղաքացիների իրազեկվածությունը մշակույթի կենտրոնի 

գործունեության վերաբերյալ՝ ցուցադրությունների միջոցով 

• Ապահովել տեխնիկական և գույքային միջոցներ՝ համայնքի բնակչություն, 

համայնքապետարան և մշակույթի կենտրոն  կապի առավել սերտացնելու 

նպատակով: 

 

3. Գործողությունների նկարագիր 

1  Համայնքի բնակչության երեկոյան հանգստի կազմակերպում 

համար ՝ 

•  Տաշիրի  համայնքապետարանի կողմից ավագանու արատհերթ նիստի 

կազմակերպում ծրագրի ներդման հաստատման համար,  

• Ծրագրի հաստատման պայմանգրի կնքում կողմերի միջև, 

• Տաշիրի համայնքապետարանի կողմից անհատույց տարածքի տրամադրում, 

• Գնումների ընթացակարգերի կազմակերպման վերահսկում,, 

• Սարքավորումների տեղադրում: 

• Աշխատանքների հանձնում ընդունում: 

2.  Ապահովել տեխնիկական և գույքային միջոցներ՝ համայնքի բնակչություն, 

համայնքապետարան և մշակույթի կենտրոն  կապի առավել սերտացնելու 

նպատակով: 

• Երիտասարդներին համար մոնիտորի միջոցով սեմինարների և դասընթացների 

կազմակերպում: 

• Առողջ ապրելակերպի թեմայով ակցիաների և միջոցառումների կազմակերպում: 

3. Բարձրացնել քաղաքացիների իրազեկվածությունը մշակույթի կենտրոնի 

գործունեության վերաբերյալ՝ ցուցադրությունների միջոցով 



• Ցուցադրվող հոլովակների մշակում: 

• Բնակիչների ներգրավում միջոցառման բոլոր փուլերում: 

• Տաշիրի մշակույթային կյանքի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրություն 

 

2 Շահառուները և նրանց ներգրավման ռազմավարությունը 

Ծրագրի անմիջական շահառուներն են Տաշիր համայնքի բնակիչները՝16028, ինչպես 

նաև Մեծավան և Սարչապետ համայնքների բնակիչները, պոտենցիալ մշակույթի 

կենտրոն հաճախողները՝ 250-300 դպրոցահասակ երեխաները և համայնք այցելող 

զբոսաշրջիկները՝ տարեկան 4000 և ավել: 

3 Շահագրգիռ կազմակերպություններ/ Համագործակցություն  

«Քաղաքացիների ձայնն ու գործունեությունը Հայաստանի խոշորացված 

համայնքներում» ծրագիրն իրականացնում է «Համայնքների ֆինանանսիստների 

միավորումը»՝ «Տեղական ժողովրդավարական գործակալությունների ասոցիացիայի»,  

«Հայաստանի համայնքների միության», «Տաշիրի համայնքապերարանի» և  «Տաշիրի 

մշակույթի կենտրոնի» հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորում է 

Եվրոպական Միությունը։  Նախկինում վերջիններս համատեղ ծրագրով հանդես չեն եկել, 

սակայն մասնակիցներից յուրաքանչյուրի նպատակն է երիտասարդների ակտրվացումն ու 

առավել իրազեկ բնակչություն ունենալը: Ծրագրի շրջանակներում մշակույթի կենտրոնի 

դերը կլինի մոնիթորինգների կազմակերպումը և՛ աշխատանքների սկզբում ու ընթացքում, 

և՛ ավարտից հետո: Ինչպես նաև կկազմակերպվեն հարցումներ բնակիչների շրջանում՝ 

ծրագրի կարևոևության և շարունակելության համար: 

4 Ծրագրային արդյունքները և շարունակականություն  

     Ծրագրի իրազեկվածությունն ու շարունակությունը ապահովելու նպատակով   

կիրականացվեն հանրային լսումներ համայնքի կենտրոնում և բնակավայրերում, 

կտպագրվեն բուկլետներ, որոնք  արդեն ձևավորված ակտիվ խմբի ներկայացուցիչների 

օգնությամբ կտարածվեն բնակչության շրջաններում, ինչպես նաև ծրագրի նպատակների 

և արդյունքների մասին կտեղեկացվի բնակչությանը՝ կայքի և սոց. Ցանցերի միջոցով: 

Ծրագիրը կներկայացվի որպես լավագույն փորձ այլ համայնքներում և կլինի օրինակելի: 

Ծրագրի ավարտից հետո մշակույթի կենտրոնը բյուջեում, ամեն տարի կնախատեսի 

տեխնիկայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցներ՝ հետագա պահպանման և 

զարգացման համար: 

Կենտրոնը կունենա  սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող տեխնիկական 

միջոցներ 5 տարի շահագործման  երաշխիքով, 

Տաշիրի համայնքապետարանը իր ողջ գործունեության ընթացքում տեխնիկական 

միջոցների շահագործման  վերահսկողությունը: 

5 Ծրագրի տեսանելիություն 

Ծրագրի տեսանելիությունը ապահովելու համար աշխատանքների մեկնարկից առաջ 

կկզմավորվի աշխատանքների վերահսկման խումբ, որի անդամների շարքերում կլինեն 

համայնքի ավագանու անդամներիվ , համայնքապետարանի աշխատակազմի 



ներկայացուցիչներ, ակնիվ համայնքաբնակներ, ՀԿ ներկայացուցիչներ: Վերջիններս 

կհսկեն ծրագրի մեկնարկը և անխափան աշխատանքը, իսկ ավարտից հետո տարածքում 

կտեղադրվեն վահանակներ, կիրականացվի մոնիթորինգ ամեն  եռամսյակ: 

6 Աշխատակազմ 

Ծրագիր ղեկավար՝ Էդգար Արշակյան 

Ծրագրի ֆինանսական պատասխանատու՝ Նաթելլա Մուրադյան  

Տեխնիկական միջոցների պատասխանատու՝ Գոռ Մուրադյան 

Հոլովակների և ցուցադրությունների պատասխանատու՝ Նարինե Մանուկյան: 

7 Ծրագրի աշխատանքային պլան 

Գործողությունների հերթականությունն ու ժամանակացույցը ներկայացրեք Գանտի 

աղյուսակի տեսքով։ (տե՛ս կից ներկայացված ձևերը՝ Աշխատանքային պլան-Հավելված 3) 

 

8 Բյուջե 

 (տե՛ս կից ներկայացված ձևերը՝ Բյուջե- Հավելված 2) 

ՆԱԽԱԳԻԾ 59-Ա  

 

  

  
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ 

ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ / / 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 77-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, հիմք ընդունելով 2020 թվականի 
հունվար-մայիս ամիսներին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 
միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական 
գրանցում ստացած թվով 82 հողակտորների վկայականները՝ 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 
 

1. Հաստատել ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի գույքագրման փաստաթղթերում 
կատարված փոփոխությունները՝ համաձայն հավելվածի: 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԻԾ 60-Ա  

 

  

  
 ԶՈՀՎԱԾ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂ ՏԻԳՐԱՆ ՀՈՒՍԻԿԻ 

ՄԽՈՅԱՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 



  

   /Զեկ. ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ / / 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով՝  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝ 
 

1. Զոհված զինծառայող Տիգրան Հուսիկի Մխոյանի ընտանիքին ՀՀ լոռու մարզի Տաշիր համայնքի 
բյուջեից  որպես  ֆինանսական օգնություն տրամադրել 100000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


