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Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ  

2020 թ. հուլիսի 31-ին`  ժամը 17:30-ին , ՀՀ Լոռու մարզի  Շ ն ո ղ  համայնքի  ավագանու 

՝  Շնողի    համայնքի  ղեկավարի աշխատասենյակում կայանալիք հերթական    

նիստի 

 ժամը՝  17:30 

                                                                                                           

1.1 «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու՝ 31 
հուլիսի 2020 թվականի թիվ 10 արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու 
մասին» 
                                                                                             Զեկ.՝ Դ.Ղումաշյան  
1.2 «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու 10 
հուլիսի 2020 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող 
համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալությամբ 
տրամադրելու թույլտվություն տալու և վարձակալությամբ տրամադրվող 
հողամասերի տարեկան վարձավճարները սահմանելու մասին» թիվ 54-Ա 
որոշման 1.4 կետը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

                                                                                                                                                Զեկ.՝ Դ.Ղումաշյան 

 

                                                                                        
1.3  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալությամբ տրամադրելու 
թույլտվություն տալու և վարձակալությամբ տրամադրվող հողամասերի 
տարեկան վարձավճարները սահմանելու մասին 

                                                                                             Զեկ.՝ Դ.Ղումաշյան 
1.4 «Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական 
օգնություն հատկացնելու մասին» 

                                                                                              Զեկ.՝ Հ.Ճիճիլյան  
1.5 «Առանձին անձանց հողի հարկի և գույքահարկի տույժերից ազատելու 
մասին» 

                                                                                           Զեկ.՝ Մ.Ալիխանյան 
 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 58-Ա  

 

  

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ
31-Ի ԹԻՎ 10 ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածով` Շնող համայնքի ավագանին որոշում 
է՝ 

  

1.Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող 
համայնքի ավագանու 2020 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 10 արտահերթ 
նիստի հետևյալ օրակարգը՝ 
1.1 «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի 
ավագանու՝ 31 հուլիսի 2020 թվականի թիվ 10 արտահերթ նիստի 
օրակարգը հաստատելու մասին» 
1.2 «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի 
ավագանու 10 հուլիսի 2020 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության 
Լոռու մարզի Շնող համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
հողամասերը վարձակալությամբ տրամադրելու թույլտվություն տալու և 
վարձակալությամբ տրամադրվող հողամասերի տարեկան 
վարձավճարները սահմանելու մասին» թիվ 54-Ա որոշման 1.4 կետը ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» 
1.3 Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալությամբ 
տրամադրելու թույլտվություն տալու և վարձակալությամբ տրամադրվող 
հողամասերի տարեկան վարձավճարները սահմանելու մասին 

1.4«Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական 
օգնություն հատկացնելու մասին» 
1.5 «Առանձին անձանց հողի հարկի և գույքահարկի տույժերից ազատելու 
մասին» 



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 59-Ա  

 

  

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ԱՎԱԳԱՆՈՒ 10 ՀՈՒԼԻՍԻ 2020 
ԹՎԱԿԱՆԻ &#171;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ
ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ
ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ

ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ
ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ&#187; ԹԻՎ

54-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ 1.4 ԿԵՏԸ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 1-ին հոդվածի 2-րդ 
կետով, 37 -րդ հոդվածով՝ Շնող համայնքի ավագանին որոշում է . 

1.Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 
Շնող համայնքի ավագանու 10 հուլիսի 2020 թվականի «Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող հողամասերը վարձակալությամբ տրամադրելու 
թույլտվություն տալու և վարձակալությամբ տրամադրվող հողամասերի 
տարեկան վարձավճարները սահմանելու մասին» թիվ 54-Ա որոշման 1.4 
կետը : 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 60-Ա  

 

  

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԵՎ

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ

ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ
ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

  

   /Զեկ. ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ 
հոդվածի 1-ին կետի 21-րդ ենթակետով,ՀՀ «Հողային օրենսգրքի» 48-

րդ,76-րդ,81-րդ հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2001թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 286 որոշմամբ 

հաստատված կարգի 43-րդ կետով, հիմք ընդունելով համայնքի գլխավոր 
հատակագիծը և Շնող համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը՝ Շնող 

համայնքի ավագանին որոշում է. 

1.Թույլատրել համայնքի ղեկավարին մրցութային 
կարգով վարձակալության տրամադրել համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 
Շնող համայնքի կադաստրային քարտեզի` համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության 
հետևյալ հողամասերը՝ 

1.1) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0128,գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 0.8768  հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 17550 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.2) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0130, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 0.60136 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 12050 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 



1.3) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0129, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 0.76778 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 15360 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.4) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0121, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1,0033 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20100 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է  3  տարի ժամկետով ) 

1.5) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0116, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1.0136 հա, hողամասի  տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20300 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.6) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0127, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1.00049 հա, hողամասի  տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20010 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.7) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0125, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ ծածկագրից առանձնացվող 1,001 հա, hողամասի 
տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գին սահմանել 20020 ՀՀ 
դրամ (վարձակալությամբ տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.8) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0119, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1,00479 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20100 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.9) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0123, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1,00216 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20050 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.10) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0117, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1,0065 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20150 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.11) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0122, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1.0021 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20050 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.12) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0124, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1,0014 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 



մեկնարկային գին սահմանել 20050 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.13) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0118, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1,0057 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20150 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.14) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0120, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1,0036 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20100ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.15) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0115, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1,0269 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20550ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

1.16) Ծածկագիրը՝ 06-088-0243-0126, գործառնական նշանակությունը՝ 
վարելահող, չափը՝ 1,0006 հա, hողամասի տարեկան վարձավճարի 
մեկնարկային գին սահմանել 20050 ՀՀ դրամ (վարձակալությամբ 
տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով ) 

2.Մրցութային քայլի չափը սահմանել վարձավճարի մեկնարկային գնի 
5%-ի չափով: 
3.Մրցույթի մասնակցության վճարի չափը 3000 /երեք հազար/ ՀՀ դրամ 
է: 
4.Համայնքի ղեկավարին՝ իրականացնել սույն որոշումից բխող 
համապատասխան գործառույթները, մրցույթն իրականացնելով 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և համայնքի ավագանու 
կողմից հաստատված կանոնակարգի համաձայն: 
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 61-Ա  

 

  

  

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ
ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ

  

Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 7-րդ կետին, համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-
ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի 
կամավոր խնդիրները, կամավոր խնդիրներին ուղղված սեփական 
լիազորությունները և դրանց լուծման նպատակով իրականացման կարգը 
սահմանելու մասին» թիվ 76-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 բարելավման 
վերաբերյալ դիմումները քննարկող հանձնաժողովի 
եզրակացություն(ներ)ը՝ Շնող համայնքի ավագանին որոշում է. 

1. Բավարարել ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի բնակիչների դիմումները և համայնքի բյուջեից 
նրանց հատկացնել սոցիալական օգնություն՝ համաձայն հավելվածի: 
2. Համայնքի ղեկավարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում վճարել 
հատկացված գումարը: 
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից: 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 62-Ա  

 

  

  

 ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԵՎ
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ՄԱՆՅԱԿ ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության «Գույքահարկի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-
րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության «Հողի հարկի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի «ժ» 
կետով՝ Շնող համայնքի ավագանին որոշում է . 

1.Զեղչել այն անձանց հողի հարկի և գույքահարկի տույժերը, ովքեր 
ամբողջությամբ մարել են հողի հարկի և գույքահարկի մայր գումարները: 

  

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 


