ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
03 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 282-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԱԼՄԱՐԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ

համայնքի

թվականի անշարժ գույքի

բնակիչ Ալմարա Ստեփանյանին
իրավունքի

վկայականով

պատկանող 24.02.2006

/վկ. N 1274968/ փաստագրված

Անկախության փողոց թիվ 19 շենք բնակարան 5 հասցեում գտնվող 08-002-099-0154-001001-005 կադաստրային ծածկագրով բնակարանին և Ալմարա Ստեփանյանին պատկանող
18.02.2002թվականի անշարժ գույքի

իրավունքի

վկայականով

/վկ. N 969507/

փաստագրված Անկախության փողոց թիվ 19 շենք բնակարան 6 հասցեում գտնվող 08-002099-0154-001-001-005 կադաստրային ծածկագրով բնակարանին
միասնական՝

ՀՀ

Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Անկախության

տրամադրել մեկ

փողոց

բնակարան 5-6 հասցեն:
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

թիվ

19շենք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
04 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 283-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԱԶԳԱՆՈՒՇ ԱՇՈՏԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչ Ազգանուշ Աշոտի Կարապետյանին պատկանող 16.12.2011
թվականի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով /վկ. N 2869505/ 08-002-1
կադաստրային ծածկագրով
բնակելի տանը

փաստագրված Անկախության փողոց 2-րդ նրբանցք

տրամադրել ՀՀ

Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Անկախության

նրբանցք թիվ 8 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

փողոց

թիվ 4
2-րդ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
04 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 284-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՄՀԵՐ ԳԱԼՈՒՍՏԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչ Մհեր Գալուստի Գալստյանին պատկանող քաղխորհրդի
գործկոմի 08.11.1996թ. թիվ 11 որոշմամբ Կոմիտաս թաղամասի <<Ջ>> կվարտալի թիվ 3
400.0քմ. մակերեսով հատկացված հողամասին

տրամադրել ՀՀ

Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ,

Պ. Սևակ փողոց 21 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
04 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 285-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ ԼԱԼԵՏԱ ԱՐՄԵՆԱԿԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ 3/4 ԵՎ ԱՐՄԵՆԱԿ ՌԱՖԻԿԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ 1/4 ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչներ Լալետա Արմենակի Կարապետյանին 3/4 և Արմենակ
Ռաֆիկի

Կարապետյանին

1/4

ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով

պատկանող 15.07.2013թվականի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայական
N 15072013-08-0001 կադաստրային ծածկագիր 08-002-0146-0001/ Գր. Լուսավորիչ փողոց 3-րդ
նրբանցք թիվ 25 հասցեում գտնվող բնակելի տնից Արմենակ Կարապետյանին առանձնացվող
374.78քմ. մակերեսով հողամասին և ամրակայված շենք-շինություններին

տրամադրել ՀՀ

Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Գր. Լուսավորիչ փողոց 3-րդ նրբանցք թիվ 25/1 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
04 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 286-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ ԼԱԼԵՏԱ ԱՐՄԵՆԱԿԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ 3/4 ԵՎ ԱՐՄԵՆԱԿ ՌԱՖԻԿԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ 1/4 ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչներ Լալետա Արմենակի Կարապետյանին 3/4 և Արմենակ
Ռաֆիկի

Կարապետյանին

1/4

ընդհանուր

համատեղ

սեփականության

իրավունքով

պատկանող 15.07.2013թվականի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայական
N 15072013-08-0001 կադաստրային ծածկագիր 08-002-0146-0001/ Գր. Լուսավորիչ փողոց 3-րդ
նրբանցք թիվ 25 հասցեում գտնվող բնակելի տնից Լալետա Արմենակի Կարապետյանին
առանձնացվող 89.58քմ. մակերեսով հողամասին և ամրակայված շենք-շինություններին
տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Գր. Լուսավորիչ փողոց

3-րդ նրբանցք թիվ 25

հասցեն:
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
04 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 287-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԱԼՄԱՐԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի 01.08.2013թ-ի N Կ-31/07/2013-42-0003 ծանուցումը պետական գրանցման
վարույթի կասեցման վերաբերյալ
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչ Ալմարա Ստեփանյանին պատկանող 24.02.2006թվականի
անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով /N 1274968/ փաստագրված
Անկախության փողոց թիվ 19 շենք բնակարան 5 հասցեում գտնվող 08-002-099-0154-001-001-005
կադաստրային ծածկագրով և 18.02.2002թվականի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի
վկայականով /վկ. 969507/ փաստագրված Անկախության փողոց թիվ 19 շենք բն. 6 հասցեում
գտնվող

08-002-099-0154-001-001-005

կադաստրային

ծածկագրով,

բնակարաններին

տրամադրել մեկ միասնական ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Անկախության փողոց թիվ 19 շենք
բնակարան թիվ 5-6 հասցեն:
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 288-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԳՐ. ԶՈՀՐԱՊ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 48 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԻ
ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԹՈՐՈՍ ՍԱՐԳՍԻ ՖԵՍՉՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Թորոս Սարգսի
Ֆեսչյանի /ծնված 19.11.1938/ N 448 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Գր. Զոհրապ փողոց թիվ 48 հասցեում
08-002-0101-0003 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է
607.0քմ, որից 600.0քմ. մակերեսով հողամասը Թորոս Ֆեսչյանի սեփականության իրավունքով
պատկանող հողամասն է: Օրինական հողամասին կից օգտագործվող 7.0քմ. մակերեսով
հողամասը օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել անհատույց սեփականության իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը, ՀՀ
կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային
ստորաբաժանման
ԱՏ-05/08/2013-42-0001գրությունը,
Արթիկի
քաղաքապետարանի
քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման, կոմունալ տնտեսության և
բարեկարգման բաժնի եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր մարմնից
որակավորման վկայական ստացած անձանց և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված
չափագրական փաստաթղթերը, համաձայն որի Թորոս Ֆեսչյանի բնակելի տան զբաղեցրած և
դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը համապատասխանում է ՀՀ հողային
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3 ենթակետերով սահմանված պահանջներին և
ընդգրկված չէ նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումների
ցանկում, ղեկավարվելով <<Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված
անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության
2005թվականի դեկտեմբերի 29-ի <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական
բնակավայրերում, ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման,
անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և
հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> հ2387-Ն որոշմամբ.
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Վերականգնել Գր. Զոհրապ փողոց թիվ 48 հասցեում գտնվող գույքային միավորների
նկատմամբ Թորոս Սարգսի Ֆեսչյանի հողօգտագործման իրավունքը բնակելի տան

2.

3.
4.

5.

զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ օրինական 600.0քմ. մակերեսով
հողամասին կից 7.0քմ. մակերեսով հողամասի չափով՝ ճանաչելով նրանց
սեփականության իրավունքով 607.0քմ մակերեսով հողամասի և դրա վրա գտնվող շենքշինությունների նկատմամբ:
Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
Արթիկի քաղաքի Գր. Զոհրապ փողոց թիվ 48 հասցեի բնակելի տանը տրամադրել
հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Գր. Զոհրապ փողոց թիվ 48:
Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Թորոս Սարգսի
Ֆեսչյանի սեփականության իրավունքը սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի
նկատմամբ, տրամադրել անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման
վկայական լուծելով գույքագրման արդյունքում հաշվառված անշարժ գույքի խնդիրները:
Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պարտավորությունը դնել Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման
բնակ. կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 289-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԿԶԲՆԱՄԱՍԻ 2ԿՄ
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՂԱՑՎԱԾ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆՈՎ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նկատի ունենալով Արթիկ քաղաքի հանգստի գոտի տանող ճանապարհի սկզբնամասի
2կմ

երկարությամբ

աշխատանքների

հատվածի

կատարման

աղացված

ասֆալտբետոնով

անհրաժեշտությունը

ինքնակառավարման մասին’’ ՀՀ օրենքի

և

փոսային

ղեկավարվելով

32-րդ հոդվածի 1-ին մասի

նորոգման
,,Տեղական

17-րդ կետով, 39-րդ

հոդվածի 3-րդ մասով, ,,Իրավական ակտերի մասին’’ ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով ու հիմք
ընդունելով համայնքի ավագանու 2013թ. սեպտեմբերի 6-ի թիվ 83-Ն որոշումը
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Կատարել Արթիկ քաղաքի հանգստի գոտի տանող ճանապարհի սկզբնամասի 2կմ
երկարությամբ
աշխատանքներ`

հատվածի
համաձայն

աղացված
,,Երանգ’’

ասֆալտբետոնով
ՍՊԸ-ի

կողմից

փոսային
կազմած

նորոգման
նախահաշվի,

հատկացնելով 632064 /վեց հարյուր երեսուներկու հազար վաթսունչորս/ դրամ:
2. Արթիկ քաղաքի հանգստի գոտի տանող ճանապարհի սկզբնամասի 2կմ երկարությամբ
հատվածի

աղացված

ասֆալտբետոնով

փոսային

նորոգման

աշխատանքների

կատարումը հանձնել ,,Ճանշին’’ ՓԲԸ-ին` նրա հետ կնքելով կապալի պայմանագիր:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 290-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ /ԳԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԸ ԸՆԿԱԾ
ՀԱՏՎԱԾԸ/ ԵՎ ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՈՎ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նկատի ունենալով

Արթիկ քաղաքի Շահումյան /Գայի փողոցից մինչև Բաղրամյան

փողոցը ընկած հատվածը/ և Գ. Նժդեհ փողոցների ավազակոպճային խառնուրդով նորոգման
աշխատանքների

կատարման

անհրաժեշտությունը

ինքնակառավարման մասին’’ ՀՀ օրենքի

և

ղեկավարվելով

32-րդ հոդվածի 1-ին մասի

,,Տեղական

17-րդ կետով, 39-րդ

հոդվածի 3-րդ մասով, ,,Իրավական ակտերի մասին’’ ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով ու հիմք
ընդունելով համայնքի ավագանու 2013թ. սեպտեմբերի 6-ի թիվ 82-Ն որոշումը
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
3. Կատարել Արթիկ քաղաքի Շահումյան /Գայի փողոցից մինչև Բաղրամյան փողոցը
ընկած հատվածը/ և Գ. Նժդեհ փողոցների ավազակոպճային խառնուրդով նորոգման
աշխատանքներ`

համաձայն

,,Երանգ’’

ՍՊԸ-ի

կողմից

կազմած

նախահաշվի,

հատկացնելով 342168 /երեք հարյուր քառասուներկու հազար հարյուր վաթսունութ/
դրամ:
4. Արթիկ քաղաքի Շահումյան /Գայի փողոցից մինչև Բաղրամյան փողոցը ընկած
հատվածը/ և

Գ. Նժդեհ

աշխատանքների

փողոցների ավազակոպճային խառնուրդով

կատարումը հանձնել

,,Ճանշին’’

ՓԲԸ-ին`

նրա հետ կնքելով

կապալի պայմանագիր:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

նորոգման

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 291-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ 11 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նկատի ունենալով

Արթիկ քաղաքի Սասունցի Դավիթ 11 բազմաբնակարան

շենքի

տանիքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը և ղեկավարվելով
,,Տեղական ինքնակառավարման մասին’’ ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետով,
39-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, ,,Իրավական ակտերի մասին’’ ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով ու հիմք
ընդունելով համայնքի ավագանու 2013թ. սեպտեմբերի 6-ի թիվ 82-Ն որոշումը
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
5. Կատարել Արթիկ քաղաքի Սասունցի Դավիթ 11 բազմաբնակարան
վերանորոգման աշխատանքներ` համաձայն ,,Հով-Լեն’’
նախահաշվի, հատկացնելով

446190

շենքի տանիքի

ՍՊԸ-ի կողմից կազմած

/չորս հարյուր քառասունվեց հազար հարյուր

իննսուն/ դրամ:
6. Արթիկ

քաղաքի

Սասունցի

Դավիթ

11

բազմաբնակարան

շենքի

տանիքի

վերանորոգման աշխատանքների կատարումը հանձնել ,,Դիաննա Սուսաննա’’
ին` նրա հետ կնքելով կապալի պայմանագիր:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՍՊԸ-

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 292-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՏՈՆԱԿԱՆՅԱՆ 3 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՊԱՏԻ ՔԱՆԴՎԱԾ
ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նկատի ունենալով Արթիկ քաղաքի Տոնականյան 3 բազմաբնակարան շենքի պատի
քանդված հատվածի վերանորոգման աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը և
ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին’’ ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի
17-րդ կետով, 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, ,,Իրավական ակտերի մասին’’ ՀՀ օրենքի 20-րդ
հոդվածով ու հիմք ընդունելով համայնքի ավագանու 2013թ. սեպտեմբերի 6-ի թիվ

82-Ն

որոշումը
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
7. Կատարել Արթիկ քաղաքի Տոնականյան 3 բազմաբնակարան շենքի պատի քանդված
հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ` համաձայն ,,Հով-Լեն’’

ՍՊԸ-ի կողմից

կազմած նախահաշվի, հատկացնելով 300050 /երեք հարյուր հազար հիսուն/ դրամ:
8. Արթիկ քաղաքի Տոնականյան 3 բազմաբնակարան շենքի պատի քանդված հատվածի
վերանորոգման աշխատանքների կատարումը հանձնել ,,Քոչար’’

ՍՊԸ-ին` նրա հետ

կնքելով կապալի պայմանագիր:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 293-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 5 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԱՐԳՈՒՇ ԲՈՅԱՋՅԱՆԻ
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Մարգուշ
Բոյաջյանի /ծնված 21.07.1939/ N 459 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Մյասնիկյան փողոց թիվ 5 հասցեում
08-002-0129-0023 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է
568.0քմ, որից
400.0քմ. մակերեսով
հողամասը Մարգուշ Բոյաջյանի ժառանգության
իրավունքով ձեռք բերած հողամասն է: Ժառանգության իրավունքով ձեռք բերած հողամասին
կից օգտագործվող 168.0քմ. մակերեսով հողամասը օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել
անհատույց սեփականության իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը, ժառանգության
իրավունքի վկայագիրը, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման ԱՏ-14/08/2013-42-0012գրությունը, Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման, կոմունալ
տնտեսության և բարեկարգման բաժնի եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական
լիազոր մարմնից որակավորման վկայական ստացած անձանց և կազմակերպությունների
կողմից ներկայացված չափագրական փաստաթղթերը, համաձայն որի Մարգուշ Բոյաջյանի
բնակելի տան զբաղեցրած և դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը
համապատասխանում է ՀՀ հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3 ենթակետերով
սահմանված պահանջներին և ընդգրկված չէ նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված
սահմանափակումների ցանկում, ղեկավարվելով <<Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը
չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ
կառավարության 2005թվականի դեկտեմբերի 29-ի <<Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում, ներբնակավայրային աշխարհագրական
օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և
(կամ) տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական
գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու
մասին>> հ2387-Ն որոշմամբ.
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

6. Վերականգնել Մյասնիկյան փողոց թիվ 5 հասցեում գտնվող գույքային միավորների
նկատմամբ Մարգուշ Բոյաջյանի
հողօգտագործման իրավունքը բնակելի տան
զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ ժառանգության իրավունքով ձեռք
բերած 400.0քմ. մակերեսով հողամասին կից 168.0քմ. մակերեսով հողամասի չափով՝
ճանաչելով նրանց սեփականության իրավունքով 568.0քմ մակերեսով հողամասի և դրա
վրա գտնվող շենք-շինությունների նկատմամբ:
7. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
8. Արթիկի քաղաքի Խանջյան փողոց թիվ 12 հասցեի բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Մյասնիկյան փողոց թիվ 5:
9. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Մարգուշ Բոյաջյանի
սեփականության իրավունքը սույն որոշման
1-ին կետում նշված հողամասի
նկատմամբ, տրամադրել անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման
վկայական լուծելով գույքագրման արդյունքում հաշվառված անշարժ գույքի խնդիրները:
10. Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պարտավորությունը դնել Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման
բնակ. կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,
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<<ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐԻՏԱՍ>> ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ
ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի
7-րդ մասով և Արթիկի համայնքի ավագանու 2013թ. հունիսի 13-ի թիվ 37-Ա որոշումը
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Համայնքի 2013թ. բյուջեի <<Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ>> բաժնի
<<Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին>> (4819)
հոդվածից

<<Հայկական կարիտաս>> բարեսիրական կազմակերպությանը հատկացնել

400000 (չորս հարյուր հազար) դրամ՝

<<Գերմանական բարեկամություն>> ծրագրի

շրջանակներում հաստատված Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոցում գերմաներեն լեզվի ակումբի
ստեղծման ծրագրի իրականացման նպատակով համայնքի կողմից նվիրատվություն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,
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ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ ԹԻՎ 1 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ
ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱԽԹԱՆԳ ՄՆԱՑԻ ՏԵՐԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Վախթանգ
Մնացի Տեր-Կարապետյանի N 518 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Թումանյան փողոց 2-րդ փակուղի թիվ
1 հասցեում 08-002-0054-0012 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի
կազմում է 501.4քմ, որից 450.0քմ. մակերեսով հողամասը Վախթանգ
ՏերԿարապետյանի սեփականության իրավունքով
պատկանող հողամասն է: Օրինական
հողամասին կից օգտագործվող 51.4քմ. մակերեսով հողամասը օրենքի ուժով կարող է
փոխանցվել անհատույց սեփականության իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը,
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային
ստորաբաժանման
ԱՏ-23/08/2013-42-0008գրությունը,
Արթիկի
քաղաքապետարանի
քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման, կոմունալ տնտեսության և
բարեկարգման բաժնի եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր մարմնից
որակավորման վկայական ստացած անձանց և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված
չափագրական փաստաթղթերը, համաձայն որի Վախթանգ Տեր-Կարապետյանի բնակելի տան
զբաղեցրած և դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը համապատասխանում է ՀՀ
հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3 ենթակետերով սահմանված պահանջներին
և ընդգրկված չէ նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումների
ցանկում, ղեկավարվելով <<Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված
անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության
2005թվականի դեկտեմբերի 29-ի <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական
բնակավայրերում, ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման,
անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և
հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> հ2387-Ն որոշմամբ.
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

11. Վերականգնել Թումանյան փողոց 2-րդ փակուղի թիվ 1 հասցեում գտնվող գույքային
միավորների նկատմամբ Վախթանգ Տեր-Կարապետյանի
հողօգտագործման
իրավունքը բնակելի տան զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ օրինական
450.0քմ. մակերեսով հողամասին կից 51.4քմ. մակերեսով հողամասի չափով՝ ճանաչելով
նրանց սեփականության իրավունքով 501.4քմ մակերեսով հողամասի և դրա վրա
գտնվող շենք-շինությունների նկատմամբ:
12. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
13. Արթիկի քաղաքի Պլեխանով փողոց թիվ 45 հասցեի բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Թումանյան փողոց 2-րդ փակուղի թիվ 1:
14. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Վախթանգ ՏերԿարապետյանի սեփականության իրավունքը սույն որոշման 1-ին կետում նշված
հողամասի նկատմամբ, տրամադրել անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի
գրանցման վկայական լուծելով գույքագրման արդյունքում հաշվառված անշարժ գույքի
խնդիրները:
15. Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պարտավորությունը դնել Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման
բնակ. կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,
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ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՍԱՄՎԵԼ ԳԱՐՈԻՇԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի 01.08.2013թ-ի N Կ-31/07/2013-42-0003 ծանուցումը պետական գրանցման
վարույթի կասեցման վերաբերյալ
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչ Սամվել Գարուշի Մուրադյանին պատկանող քաղաքապետի
08.05.2007թվականի
խաչմերուկից

թիվ

639

որոշմամբ

հյուսիս-արևմուտք

Նալբանդյան

08-002-0575-0001

և

Թումանյան

կադաստրային

1-ին

նրբանցքի

ծածկագրով

24.0քմ.

մակերեսով հողատարածքին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Նալբանդյան փողոց
թիվ 2/2 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ, ԱԲՈՎՅԱՆ, ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, ԳՈՐԿԻ, ԳՐԻԳՈՐ
ՆԱՐԵԿԱՑԻ, ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ, ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԹԻ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ,
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ, ԼՄԲԱՏ-1, ԼՄԲԱՏ-2, ԼՄԲԱՏ-3 ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼ. ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Նկատի ունենալով Արթիկ քաղաքում մի շարք փողոցների արտաքին լուսավորության
վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը և
ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին’’ ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի
10-րդ կետով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
9. Արթիկ քաղաքի Անկախության, Աբովյան, Բաղրամյան, Գորկի, Գրիգոր Նարեկացի,
Ղարիբջանյան, Սասունցի Դավթի, Շահումյան, Շինարարների փողոցների, Ազատության
հրապարակի, Լմբատ-1, Լմբատ-2, Լմբատ-3 թաղամասերի արտաքին լուսավորության
էլ. ցանցերի վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքների կատարման համար
հատկացնել 754640 /յոթ հարյուր հիսունչորս հազար վեց հարյուր քառասուն/ դրամ՝
համաձայն <<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ-ի կողմից կազմած նախահաշվի:
10. Արթիկ քաղաքի Անկախության, Աբովյան, Բաղրամյան, Գորկի, Գրիգոր Նարեկացի,
Ղարիբջանյան, Սասունցի Դավթի, Շահումյան, Շինարարների փողոցների, Ազատության
հրապարակի, Լմբատ-1, Լմբատ-2, Լմբատ-3 թաղամասերի արտաքին լուսավորության
էլ. ցանցերի վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքների կատարումը հանձնել
,,Գազէլշին’’ ՍՊԸ-ին` նրա հետ կնքելով պայմանագիր:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ելնելով

Արթիկ քաղաքի

հիմնախնդիրների

լուծման

գլխավոր հատակագծի մեջ
և

գլխավոր

հատակագծի

արդիական
մեջ

դարձած

համապատասխան

փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունից

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
11. Ստեղծել աշխատանքային խումբ հետևյալ կազմով՝
1/ Աղասի Խաչատրյան – աշխատանքային խմբի ղեկավար
2/ Սեյրան Ղռաթյան – աշխատանքային խմբի անդամ
3/ Մանվել Քոչարյան - աշխատանքային խմբի անդամ
4/ Թևոս Սոնայան - աշխատանքային խմբի անդամ
5/ Սամվել Բիչախչյան - աշխատանքային խմբի անդամ
12. Կատարված

աշխատանքների

վերաբերյալ

10 օրյա ժամկետում ներկայացնել

հաշվետվություն:
13. Կատարված աշխատանքների հսկողությունը վերապահել Գևորգ Ղուլիջօղլյանին:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 9/1 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՈՖՅԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Սոֆյա
Վարդանյանի (ծնված 16.08.1960թ.) 21.02.2013թ. N 95 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9/1
հասցեում
008-0002-0151 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի
կազմում է 396,4քմ. որը օգտագործում է Սոֆյա Վարդանյանը: 396.4քմ. մակերեսով հողամասը
առկա շենք-շինություններով օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել անհատույց սեփականության
իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը,
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային
ստորաբաժանման ՊԿ 752 գրությունը, Արթիկի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության,
ճարտարապետության, հողօգտագործման, կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի
եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր մարմնից որակավորման վկայական
ստացած անձանց
և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված չափագրական
փաստաթղթերը, համաձայն որի Սոֆյա Վարդանյանի բնակելի տան զբաղեցրած և դրա
սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը համապատասխանում է ՀՀ հողային օրենսգրքի
64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3 ենթակետերով սահմանված պահանջներին և ընդգրկված չէ
նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումների ցանկում,
ղեկավարվելով <<Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական
բնակելի տների կարգավիճակի մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 2005թվականի
դեկտեմբերի
29-ի
<<Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքային
և
գյուղական
բնակավայրերում, ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման,
անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և
հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> հ2387-Ն որոշմամբ.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

16. Վերականգնել Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9/1 հասցեում գտնվող գույքային միավորների
նկատմամբ Սոֆյա Վարդանյանի
հողօգտագործման իրավունքը բնակելի տան
զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ օրինական 396.4քմ. մակերեսով
հողամասի չափով՝ ճանաչելով նրանց սեփականության իրավունքը 396.4քմ մակերեսով
հողամասի և մինչև 2001թ-ը շենք-շինությունների նկատմամբ:
17. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
18. Արթիկի քաղաքի Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9 հասցեի բնակելի տանը տրամադրել
հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9/1:
19. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Սոֆյա Վարդանյանի
սեփականության իրավունքը սույն որոշման
1-ին կետում նշված հողամասի
նկատմամբ, տրամադրել անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման
վկայական լուծելով գույքագրման արդյունքում հաշվառված անշարժ գույքի խնդիրները:
20. Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պարտավորությունը դնել Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման
բնակ. կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 300-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԼՅՈՎԱ ԵՐՋԱՆԻԿԻ ՃԳՆԱՎՈՐՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչ Լյովա Երջանիկի Ճգնավորյանին պատկանող 27.04.2006
թվականի անշարժ գույքի իրավունքի վկայականով /վկ. N 1325407/ ք. Արթիկ, Բաբաջանյան
փողոց թիվ 10 հասցեում գտնվող 08-002-0160-0028 կադաստրային ծածկագրով հողամասին և
ամրակայված շենք-շինություններին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Անկախության
փողոց 5-րդ նրբանցք թիվ 10 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 301-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 9/2 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՐԱՉՅԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Հրաչյա
Վարդանյանի (ծնված 15.04.1957թ.) 21.02.2013թ. N 93 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9/2
հասցեում
008-0002-0151 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի
կազմում է 395.0քմ. որը օգտագործում է Հրաչյա Վարդանյանը: 395.0քմ. մակերեսով հողամասը
առկա շենք-շինություններով օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել անհատույց սեփականության
իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը,
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային
ստորաբաժանման ՊԿ 754 գրությունը, Արթիկի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության,
ճարտարապետության, հողօգտագործման, կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի
եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր մարմնից որակավորման վկայական
ստացած անձանց
և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված չափագրական
փաստաթղթերը, համաձայն որի Հրաչյա Վարդանյանի բնակելի տան զբաղեցրած և դրա
սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը համապատասխանում է ՀՀ հողային օրենսգրքի
64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3 ենթակետերով սահմանված պահանջներին և ընդգրկված չէ
նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումների ցանկում,
ղեկավարվելով <<Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական
բնակելի տների կարգավիճակի մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 2005թվականի
դեկտեմբերի
29-ի
<<Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքային
և
գյուղական
բնակավայրերում, ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման,
անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և
հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> հ2387-Ն որոշմամբ.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

21. Վերականգնել Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9/2 հասցեում գտնվող գույքային միավորների
նկատմամբ Հրաչյա Վարդանյանի
հողօգտագործման իրավունքը բնակելի տան
զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ օրինական 395.0քմ. մակերեսով
հողամասի չափով՝ ճանաչելով նրանց սեփականության իրավունքը 395.0քմ մակերեսով
հողամասի և մինչև 2001թ-ը շենք-շինությունների նկատմամբ:
22. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
23. Արթիկի քաղաքի Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9 հասցեի բնակելի տանը տրամադրել
հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9/2:
24. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Հրաչյա Վարդանյանի
սեփականության իրավունքը սույն որոշման
1-ին կետում նշված հողամասի
նկատմամբ, տրամադրել անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման
վկայական լուծելով գույքագրման արդյունքում հաշվառված անշարժ գույքի խնդիրները:
25. Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պարտավորությունը դնել Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման
բնակ. կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 302-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 9 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽԱՉԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Խաչիկ
Վարդանյանի (ծնված 18.11.1982թ.) 21.02.2013թ. N 94 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9 հասցեում
008-0002-0151 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է 396.0քմ.
որը օգտագործում է Խաչիկ Վարդանյանը: 396.0քմ. մակերեսով հողամասը առկա շենքշինություններով օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել անհատույց սեփականության
իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը,
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային
ստորաբաժանման ՊԿ 753 գրությունը, Արթիկի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության,
ճարտարապետության, հողօգտագործման, կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի
եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր մարմնից որակավորման վկայական
ստացած անձանց
և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված չափագրական
փաստաթղթերը, համաձայն որի Խաչիկ Վարդանյանի բնակելի տան զբաղեցրած և դրա
սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը համապատասխանում է ՀՀ հողային օրենսգրքի
64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3 ենթակետերով սահմանված պահանջներին և ընդգրկված չէ
նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումների ցանկում,
ղեկավարվելով <<Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական
բնակելի տների կարգավիճակի մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 2005թվականի
դեկտեմբերի
29-ի
<<Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքային
և
գյուղական
բնակավայրերում, ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման,
անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և
հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> հ2387-Ն որոշմամբ.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

26. Վերականգնել Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9 հասցեում գտնվող գույքային միավորների
նկատմամբ Խաչիկ Վարդանյանի
հողօգտագործման իրավունքը բնակելի տան
զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ օրինական 396.0քմ. մակերեսով
հողամասի չափով՝ ճանաչելով նրանց սեփականության իրավունքը 396.0քմ մակերեսով
հողամասի և մինչև 2001թ-ը շենք-շինությունների նկատմամբ:
27. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
28. Արթիկի քաղաքի Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9 հասցեի բնակելի տանը տրամադրել
հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Սայաթ Նովա փողոց թիվ 9:
29. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Խաչիկ Վարդանյանի
սեփականության իրավունքը սույն որոշման
1-ին կետում նշված հողամասի
նկատմամբ, տրամադրել անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման
վկայական լուծելով գույքագրման արդյունքում հաշվառված անշարժ գույքի խնդիրները:
30. Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պարտավորությունը դնել Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման
բնակ. կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք,
Ազատության hրապարակ 1, հեռ՝ 374 244 52021, էլ. փոստ՝ www.qax.artik@gmail.com, ինտ, կայք՝ www. artik.am
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ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐԱԶ ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով

<<Տեղական

ինքնակառավարման

մասին>>

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի դրույթներով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
31. Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի տան բյուջետային հիմնարկի գործունեությունը
ճիշտ կազմակերպելու նպատակով

կատարել աշխատանքային գործունեության

ուսումնասիրություն:
32. Ուսումնասիրության աշխատանքների կատարումը հանձնարարել ներքին աուդիտի
բաժնի պետ Արտակ Գրիգորյանին և քաղաքապետի օգնական Արայիկ Թանայանին:
33. Գործունեության ուսումնասիրության աշխատանքները կատարել 5 աշխատանքային
օրվա ընթացքում և արդյունքների վերաբերյալ ներկայացնել հաշվետվություն:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,
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ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հաշվի առնելով Արթիկ քաղաքի Բաղրամյան 3-րդ նրբանցք թիվ 9 հասցեում գտնվող
ավտոտնակը կառուցվել է Մարինե Խանոյանի կողմից և նկատի ունենալով, որ Արթիկ քաղաքի
սեփականություն հանդիսացող Բաղրամյան 3-րդ նրբանցք թիվ 9 հասցեում գտնվող հողամասում
կառուցված ինքնակամ կառույցի պահպանումը չի խախտում այլ անձանց իրավունքները և օրենքով
պահպանվող շահերը, վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը, այն
կառուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված
հողամասերի վրա, ինժերենատրանսպորտային օբյեկտների օտարման ու անվտանգության
գոտիներում և քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների էական խախտումներով, չի առաջացնում
հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք, ինչպես նաև ելնելով այն հանգամանքից, որ
ինքնակամ կառույցը համապատասխանում է հաստատված պետական, կամ համայքնային
նշանակության քաղաքաշինական համալիր ծրագրերի նախատեսված գոտիներում գտնվող
կառույցների ծրագրերի պայմաններին, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006թ-ի մայիսի 18-ի թիվ 731-ն որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ կետով,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006թ-ի մայիսի 18-ի թիվ 912-ն որոշմամբ
հաստատված կարգի 33-րդ կետով.

1.

2.

3.
4.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ քաղաքի սեփականություն հանդիսացող Բաղրամյան 3-րդ նրբանցք թիվ 9 հասցեում
գտնվող 59.4քմ. ընդհանուր մակերեսով հողամասում կառուցված շինություն գործառնական
նշանակությամբ ինքնակամ կառույցը համարել քաղաքի սեփականությունը և այն ճանաչել
օրինական: /կցվում է հողամասի հատակագիծը/
Սույն որոշման 1-ին կետում նշված օրինականացված կառույցը և հողամասը գնման
նախապատվության իրավունքով ուղղակի վաճառքի ձևով ձեռք բերելու առաջարկ կատարել
կառույցն իրականացրած անձ Մարինե Խանոյանի անձն. AM 0571543 տրված 028-ի կողմից
20.12.2011թ.–ին հաշվառման հասցեն ք. Արթիկ, Բաղրամյան 20շենք, բն. 1:
Լիազորել Արթիկի քաղաքապետարանի իրավական հարցերով խորհրդական Համբարձում
Պողոսյանին կնքելու շինության և հողամասի օտարման առք ու վաճառքի պայմանագիր:
Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել ուժի մեջ մտնելու օրվանից վեց
ամսվա ընթացքում, կամ դատական կարգով Հայաստանի Հանրապետության վարչական
դատարան երկամսյա ժամկետում:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,
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ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒՀԻ ԼԱՈՒՐԱ ՏՈՆՈՅԱՆԻ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
ՀՀ Շիրակի մարզ, Արթիկ

համայնքի

բնակիչ Լաուրա Տոնոյանին

ըստ

31.07.2013թվականի ս/մ 2262 կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագրի պատկանող
Արթիկի քաղխորհրդի գործկոմի 02.08.1991թ-ի թիվ 6 արձանագրությամբ քաղաքի Լմբատ 3
թաղամասի թիվ 13 կվարտալի թիվ 11, 08-002-0067-0051 կադաստրային ծածկագրով 600.0քմ.
մակերեսով հատկացված հողամասին տրամադրել

ՀՀ

Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ,

Տուֆագործների փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 2/3 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 306-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի

սեփականությունը հանդիսացող Կասյան փողոցի թիվ 35 շենք

բնակարան 1 հասցեում գտնվող
զբաղեցրած

և սպասարկման

08-002-0060-0004 կադաստրային ծածկագրով բնակարանի
համար անհրաժեշտ 600.0քմ. մակերեսով

հատկացված

հողամասին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Կասյան փողոց թիվ 36 շենք հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 307-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ ՀԵՐԻՔՆԱԶ ՄԱՑԱԿԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ
ԵՎ ՇԻՐԱԿ ՇԱՎԱՐՇԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ
ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչներ Հերիքնազ Մացակի Սահակյանին և Շիրակ Շավարշի
Սահակյանին պատկանող ըստ 10.09.2013 թվականի ժառանգության իրավունքի վկայագրով
/ս/մ 2605 և 2604/ 08-002-0074-0014 կադաստրային

ծածկագրով փաստագրված Շիրակացի

փողոց թիվ 19 բնակելի տանը տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Շիրակացի
թիվ 27 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

փողոց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 308-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ, ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 13.05.2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԹԻՎ 143-Ա
ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՐ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի
1-ին կետի բ/ ենթակետով, ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արթիկի քաղաքապետի 13.05.2013թ. թիվ 143-Ա որոշումը:
2. Արթիկ համայնքի բնակիչ Վարազդատ Հակոբյանին պատկանող 23.03.2006թվականի
անշարժ գույքի իրավունքի վկայականով /վկ. N 1275000/ փաստագրված Անկախության
փողոցի 36 շենքի թիվ 12 հասցեում գտնվող 08-002-0043-0009 կադաստրային ծածկագրով
բնակարանին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Անկախության փողոց թիվ 36
շենք 1-ին մուտք թիվ 12 բնակարան:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 309-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ
ՄԱՐԶԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՍՑԵ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկի
08-002-0005-0016

համայնքային
կադաստրային

սեփականությունը
ծածկագրով

հանդիսացող

5015.0քմ.

մակերեսով

մարզահամալիրի
հողամասին

և

ամրակայված շենք-շինություններին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Գործարանային
փողոց թիվ 11 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 310-Ա
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՄԱՐՏՈՒՆԻԿ ԳԱԳԻԿԻ ՊԱԼՈՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչ Մարտունիկ Պալոյանին պատկանող 27.04.2006թ-ի անշարժ
գույքի սեփականության իրավունքի

վկայականով /վկ. N 1388663/ 08-002-0123-0029

կադաստրային ծածկագրով փաստագրված Կամոյի փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 10 հասցեում
գտնվող բնակելի տնից և հողամասից Մարտունիկ Գագիկի Պալոյանին առանձնացվող 350.7քմ.
մակերեսով

հողամասին և ամրակայված շենք-շինություններին տրամադրել

մարզ, ք. Արթիկ, Կամոյի փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 10 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀՀ

Շիրակի

