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ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԿԻՆ <<ԱՐԹԻԿԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ>> ԵՎ <<ԱՐԹԻԿԻ
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ>> ՓԲԸ-ՆԵՐԻՆ (ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ <<ԱՐԹԻԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ) ՊԱՏԿԱՆՈՂ, ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 2 ՀԱՍՑԵՈՒՄ
ԳՏՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻՆ (ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱԲԱՐ 961442 ԵՎ 961395) ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ՇԵՆՔԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄԻՑ
ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԵՎ ՇԵՆՔԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով
<<Տեղական
ինքնակառավարման
մասին>>
Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետով, <<Իրավական ակտերի
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով, ղեկավարվելով
Հայաստանի Հանրապետության 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 մարզպետարանի նախկին <<Արթիկի հիվանդանոց>> և <<Արթիկի
պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ներին (միավորման արդյունքում <<Արթիկի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ)
պատկանող, Արթիկ քաղաքի Բաղրամյան փողոց թիվ 2 հասցեում (սեփականության
իրավունքի գրանցման վկայականներ համապատասխանաբար 961442 և 961395) հողամասերի
և շենքերի միավորումից առաջացած հողամասին և շենքին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ,
ք. Արթիկ, Բաղրամյան փողոց թիվ 2 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
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ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 15 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԻ
ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՏԱՎԱԶԴ ԻՍԿՅԱՆԴԱՐԻ ՉԻՉԱԿՅԱՆԻ
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Արտավազդ
Իսկյանդարի Չիչակյանի (ծնված 31.10.1962թ.) 22.11.2013թ.-ի թիվ 690 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Կոմիտաս փողոց թիվ 15 հասցեում
08-002-0109-0011 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է
693.3քմ, որից 600.0քմ. մակերեսով հողամասը Արտավազդ Իսկյանդարի Չիչակյանի
սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասն է: Օրինական հողամասին կից
օգտագործվող 93.3քմ. 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 գրությունը, Արթիկի քաղաքապետարանի քաղաքային տնտեսության բաժնի
26.11.2013թ. թիվ 2 եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր մարմնից
որակավորման վկայական ստացած անձանց և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված
չափագրական փաստաթղթերը, համաձայն որի Արտավազդ Չիչակյանի 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. Արթիկ քաղաքի <<Կոմիտաս>> թաղամասի 11 կվարտալի թիվ 15 հասցեի բնակելի
տանը տրամադրել հասցե ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Կոմիտաս փողոց թիվ 15:
2. Վերականգնել ք. Արթիկ, Կոմիտաս փողոց թիվ 15 հասցեում գտնվող գույքային
միավորների նկատմամբ Արտավազդ Չիչակյանի հողօգտագործման իրավունքը՝
բնակելի տան զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ օրինական 600.0քմ.
մակերեսով հողամասին կից 93.3քմ. մակերեսով հողամասի չափով՝ ճանաչելով նրա
սեփականության իրավունքը 693.3քմ. մակերեսով հողամասի և դրա վրա գտնվող շենքշինությունների նկատմամբ:
3. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
4. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Արտավազդ
Իսկյանդարի Չիչակյանի սեփականության իրավունքը սույն որոշման 1-ին կետում
նշված հողամասի նկատմամբ, տրամադրել անշարժ գույքի սեփականության
իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով գույքագրման արդյունքում հաշվառված
անշարժ գույքի խնդիրները:
5. Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պարտավորությունը դնել Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքային տնտեսության բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք,
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ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 35 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱՄՎԵԼ ԶՈՒՌՆԱՉՅԱՆԻ
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Սամվել Վայիկի
Զուռնաչյանի (ծնված 20.06.1955թ.) 22.11.2013թ.-ի թիվ 691 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Հակոբյան փողոց թիվ 35 հասցեում
08-002-0130-0018 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է
726.5քմ, որից 500.0քմ. մակերեսով հողամասը Սամվել Զուռնաչյանի ժառանգության
իրավունքով ձեռք բերած հողամասն է: Ժառանգության իրավունքով ձեռք բերած հողամասին
կից օգտագործվող 226.5քմ. մակերեսով հողամասը օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել
անհատույց սեփականության իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը, ժառանգության
իրավունքի վկայագիրը, Արթիկի քաղաքապետարանի քաղաքային տնտեսության բաժնի
26.11.2013թ. N 3 եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր մարմնից
որակավորման վկայական ստացած անձանց և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված
չափագրական փաստաթղթերը, համաձայն որի Սամվել Զուռնաչյանի
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. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Հակոբյան փողոց թիվ 37 հասցեում գտնվող
բնակելի տանը տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Հակոբյան փողոց թիվ 35
հասցեն:
7. Վերականգնել Հակոբյան փողոց թիվ 35 հասցեում գտնվող գույքային միավորների
նկատմամբ Սամվել Վայիկի Զուռնաչյանի հողօգտագործման իրավունքը՝ բնակելի տան
զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ ժառանգության իրավունքով ձեռք
բերած 500.0քմ. մակերեսով հողամասին կից 226.5քմ. մակերեսով հողամասի չափով՝
ճանաչելով նրա սեփականության իրավունքը 726.5քմ. մակերեսով հողամասի և դրա
վրա գտնվող շենք-շինությունների նկատմամբ:
8. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
9. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի ՇՄ տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Սամվել Վայիկի
Զուռնաչյանի 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 քաղաքային տնտեսության բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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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ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ Ս. ԴԱՎԹԻ 1-ԻՆ ՓԱԿՈՒՂԻ ԹԻՎ 8 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ԱՓՈՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Արշալույս
Ափոյանի (ծնված 09.12.1933թ.) 09.12.2013թ.-ի թիվ 693 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Լենինականյան փողոց թիվ 4
հասցեում 08-002-0025-0024 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի
կազմում է 945.0քմ, որից 400.0քմ. մակերեսով հողամասը Արշալույս Ափոյանի սեփականության
իրավունքով պատկանող հողամասն է: Օրինական հողամասին կից օգտագործվող 300.0քմ.
մակերեսով հողամասը օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել անհատույց սեփականության
իրավունքով, իսկ 245.0քմ. մակերեսով ավել օգտագործվող հողատարածքը ենթակա է
օտարման հողի տվյալ տարածքի համապատասխան կադաստրային արժեքի չափով՝ 1քմ-ի
համար 810 դրամ:
Հիմք ընդունելով բնակելի տան հողհատկացման փաստաթղթերը, քարտեզագրության,
գեոդեզիայի, չափագրողի հողաշինարարի որակավորում ստացած ընկերության կողմից
ներկայացված չափագրական փաստաթղթերը, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի
կադաստրի
պետական
կոմիտեի
տարածքային
ստորաբաժանման
07/11/2013թ.
N ԱՏ-05/11/2013-42-0009 գրությունը, Արթիկի քաղաքապետարանի քաղաքային տնտեսության
բաժնի 26.11.2013թ. N 4 եզրակացությունը, համաձայն որի Արշալույս Ափոյանի 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. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Լենինականյան փողոց թիվ 4 հասցեում գտնվող
բնակելի տանը տրամադրել ք. Արթիկ, Ս. Դավթի 1-ին փակուղի, թիվ 8 հասցեն:
12. Վերականգնել Ս. Դավթի 1-ին փակուղի թիվ 8 հասցեում գտնվող գույքային
միավորների նկատմամբ Արշալույս Ափոյանի հողօգտագործման իրավունքը՝ բնակելի
տան զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ օրինական 400.0քմ. մակերեսով
հողամասին կից 300.0քմ. և օտարման ենթակա ավել օգտագործվող 245.0քմ. մակերեսով
հողամասի չափով՝ ճանաչելով նրա սեփականության իրավունքը 945.0քմ. մակերեսով
հողամասի նկատմամբ:
13. Արշալույս Ափոյանի կողմից իր հողամասի սահմանների մեջ գտնվող ավել
օգտագործվող 245.0քմ. մակերեսով հողատարածքը ուղղակի վաճառքով վաճառել իրեն՝
1քմ-ի գին սհամանելով տվյալ տարածքի հողի գործող կադաստրային արժեքի չափը:
14. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Արշալույս Ափոյանի
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 քաղաքային տնտեսության 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 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՌՈՒԲԻԿ ՍԻՄԱՎՈՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ
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 Ռուբիկ Սիմավոնի Գրիգորյանին պատկանող շրջանային
սովետի գործադիր կոմիտեի 29.08.1989թ-ի թիվ 8 որոշմամբ քաղաքի Կոմիտաս թաղամասում
թիվ <<Կ>> կվարտալի թիվ 9, 08-002-0078-0083 կադաստրային ծածկագրով 600.0քմ. մակերեսով
հողատարածքին

տրամադրել

ՀՀ

Շիրակի մարզ,

ք. Արթիկ, Մաշտոցի փողոց

հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

թիվ

12

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 նոյեմբերի 2013 թվականի N 406-Ա
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ ԳՈՒՐԳԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ,
ԴԱՐԻԿՈ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ, ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ, ԱՐՏՅՈՄ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ,
ԱՆԱՀԻՏ ԶՈՐՕՂԼՅԱՆԻՆ, ԳԱՐԻԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ, ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ,
ՀԱՍՄԻԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 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
Սվետլանա

համայնքի
Հովսեփյանին,

բնակիչներ
Արտյոմ

Գուրգեն

Հովսեփյանին,

Հովսեփյանին,

Անահիտ

Դարիկո

Հովսեփյանին,

Զորօղլյանին,

Գարիկ

Հովսեփյանին, Հասմիկ Հովսեփյանին, Վարդուհի Հովսեփյանին պատկանող 10.04.2006թ-ի
անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով

/վկ. N 139885/ փաստագրված

ք. Արթիկ, Տոնականյան փողոց թիվ 32 շենքի թիվ 17 հասցեում գտնվող 08-002-009-153-001005-009 կադաստրային ծածկագրով բնակարանին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ,
Տոնականյան փողոց 32 շենք թիվ 9 բնակարան հասցեն:

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 նոյեմբերի 2013 թվականի N 407-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՌՈԲԵՐՏ ԳԱՐԵԳԻՆԻ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆԻՆ
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 Ռոբերտ Գարեգինի Աղաբաբյանին պատկանող 07.08.2002թ-ի
անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով փաստագրված ք. Արթիկ, Գրիգոր
Լուսավորիչ փողոց թիվ 22 հասցեում գտնվող 08-002-0143-0023 կադաստրային ծածկագրով
բնակելի տանը տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց թիվ 18
հասցեն:

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 նոյեմբերի 2013 թվականի N 408-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԲԱԲԿԵՆ ԲԱԳՐԱՏԻ ՏՈՆՈՅԱՆԻՆ
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 Բաբկեն Բագրատի Տոնոյանին պատկանող
անշարժ

գույքի

սեփականության

իրավունքի

վկայականով

փաստագրված ք. Արթիկ, Գ. Նժդեհի փողոց 1-ին նրբանցք

/վկայական

24.02.2006թ-ի
N

1276950/

թիվ 8 հասցեում գտնվող

08-002-0141-009 կադաստրային ծածկագրով բնակելի տանը տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ,
ք. Արթիկ, Գ. Նժդեհի փողոց 2-րդ նրբանցք թիվ 8 հասցեն:

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 նոյեմբերի 2013 թվականի N 409-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԲԶԱՆՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ 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 Հովհաննես Բզանյանին պատկանող 01.02.2005թ-ի անշարժ
գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով /վկ. N 1389570/ փաստագրված ք. Արթիկ,
Սպանդարյան փողոց թիվ 34 հասցեում գտնվող 08-002-0129-0002 կադաստրային ծածկագրով
ավտոտնակին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Սպանդարյան փողոց թիվ 32/1
հասցեն:

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 նոյեմբերի 2013 թվականի N 410-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒՀԻ ԱՆՆԱ ՎԱՉԱԳԱՆԻ ՈՍԿԱՆՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ 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 բնակչուհի Աննա Վաչագանի Ոսկանյանին պատկանող ըստ
21.01.2013թ-ի կտակի ժառանգության իրավունքի վկայականով /վկ. N 1387103/ փաստագրված
ք. Արթիկ, Գ. Նժդեհի փողոց թիվ 1 շենք բնակարան 1 հասցեում գտնվող 08-002-0138-0009
կադաստրային ծածկագրով բնակարանին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Գ. Նժդեհի
փողոց թիվ 1 շենք թիվ 4 բնակարան հասցեն:

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 նոյեմբերի 2013 թվականի N 411-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԷԴԻԿ ԴԵՐԵՆԻԿԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ 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 բնակիչ Էդիկ Դերենիկի Վարդանյանին Արթիկի քաղաքապետի
03.11.1997թ-ի թիվ 1129 որոշմամբ հատկացված Անկախության փողոցի թիվ 5 շենքի թիվ 6
հասցեում գտնվող 08-002-0160-0020 կադաստրային ծածկագրով բնակարանին տրամադրել
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Անկախության փողոց թիվ 5 շենքի թիվ 6 բնակարան հասցեն:

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 նոյեմբերի 2013 թվականի N 412-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԷԴԻԿ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ՉՈՓԻԿՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ 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 բնակիչ Էդիկ Վոլոդյայի Չոփիկյանին Արթիկի քաղաքապետի
08.09.1997թ-ի թիվ 905 որոշմամբ հատկացված Շինարարների փողոցի

15 շենքի թիվ 56

հասցեում գտնվող 08-002-0011-0007 կադաստրային ծածկագրով բնակարանին տրամադրել
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Շինարարների փողոցի 15 շենքի թիվ 13 բնակարան հասցեն:

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 նոյեմբերի 2013 թվականի N 413-Ա

ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏՈՆԱԾԱՌԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Նկատի ունենալով, որ Արթիկի քաղաքային

ամանորյա մետաղական տոնածառի

պատրաստման համար հայտարարված մրցույթը չի կայացել և հաշվի առնելով եղանակային
պայմանները, ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և
մասին>> ՀՀ

օրենքի

20-րդ

հոդվածի

3-րդ

ղեկավարվելով

կետի 2-րդ

<<Գնումների

ենթակետով, <<Տեղական

ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 17-րդ կետով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Արթիկի քաղաքային ամանորյա մետաղական տոնածառի կարկասի պատրաստման
աշխատանքների կատարման համար հատկացնել 2103816 (երկու միլիոն հարյուր երեք
հազար ութ հարյուր տասնվեց) դրամ,

համաձայն

<<Հով-Լեն>>

ՍՊԸ-ի

կազմած

նախագիծ-նախահաշվային պլանի:
2. Արթիկի

քաղաքային

ամանորյա

մետաղական

տոնածառի

պատրաստման

աշխատանքների կատարումը հանձնել <<Ա. Ս.>> արտադրական կոոպերատիվին՝ նրա
հետ կնքելով կապալի պայմանագիր:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
03 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 414-Ա

ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 36 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԼՈՒԻԶԱ ՀՐԱՉԻԿԻ
ՄԱԹՈՍՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Լուիզա Հրաչիկի
Մաթոսյանի (ծնված 09.05.1952թ.) 20.11.2013թ.-ի թիվ 676 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Թումանյան փողոց թիվ 36 հասցեում
08-002-0052-0002 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է
900.0քմ, որից 600.0քմ. մակերեսով հողամասը Լուիզա Մաթոսյանի ժառանգության իրավունքով
ձեռք բերած հողամասն է: Ժառանգության իրավունքով ձեռք բերած հողամասին կից
օգտագործվող 300.0քմ. մակերեսով հողամասը օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել անհատույց
սեփականության իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը, ժառանգության
իրավունքի վկայագիրը, Արթիկի քաղաքապետարանի քաղաքային տնտեսության բաժնի
25.11.2013թ. N 1 եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր մարմնից
որակավորման վկայական ստացած անձանց և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված
չափագրական փաստաթղթերը, համաձայն որի Լուիզա Մաթոսյանի 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. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Պլեխանովի փողոց թիվ 36 հասցեում գտնվող
բնակելի տանը տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Թումանյան փողոց թիվ 35
հասցեն:
17. Վերականգնել Թումանյան փողոց թիվ 36 հասցեում գտնվող գույքային միավորների
նկատմամբ Լուիզա Հրաչիկի Մաթոսյանի հողօգտագործման իրավունքը՝ բնակելի տան
զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ ժառանգության իրավունքով ձեռք
բերած 600.0քմ. մակերեսով հողամասին կից 300.0քմ. մակերեսով հողամասի չափով՝
ճանաչելով նրա սեփականության իրավունքը 900.0քմ. մակերեսով հողամասի և դրա
վրա գտնվող շենք-շինությունների նկատմամբ:
18. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
19. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի ՇՄ տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Լուիզա Հրաչիկի
Մաթոսյանի 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 քաղաքային տնտեսության բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
03 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 415-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՓԱՅԼԱԿԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի
1-ին մասի 16-րդ և 17-րդ ենթակետերով, 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 Սուսաննա Փայլակի Հովհաննիսյանին Արթիկի քաղխորհրդի
գործկոմի 08.11.1996թ-ի թիվ 11 որոշմամբ հատկացված Շինարարների փողոցի 4 շենքի թիվ 24
հասցեում գտնվող բնակարանին տրամադրել

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Շինարարների

փողոցի 4 շենքի թիվ 24 բնակարան հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
03 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 416-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԱՍՅԱ ՀՄԱՅԱԿԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի
1-ին մասի 16-րդ և 17-րդ ենթակետերով, 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 Ասյա Հմայակի Հայրապետյանին պատկանող 02.11.2011թ.-ի
անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի

վկայականով /վկ. N 2768828/ փաստագրված

ք. Արթիկ, Բաբաջանյան փողոց թիվ 18 հասցեում գտնվող 08-002-0163-0024 կադաստրային
ծածկագրով բնակելի տանը տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Բաբաջանյան փողոց
թիվ 9 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
03 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 417-Ա

ԱՐՄԵՆ ՌԱՖԻԿԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ԲԱՆԿԻ ՇԵՆՔԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի
1-ին մասի 16-րդ և 17-րդ ենթակետերով, 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`
Արմեն

Ռաֆիկի

Համբարձումյանին

սեփականության իրավունքի

պատկանող

21.10.2008թ.-ի

անշարժ

վկայականով /վկ. N 2538987/ փաստագրված

գույքի

ք. Արթիկ,

Բաղրամյան փողոց թիվ 24 հասցեում գտնվող 08-002-0040-0090 կադաստրային ծածկագրով
բանկի շենքին

տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Բաղրամյան

փողոց

հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

թիվ

24/4

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
03 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 418-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏՈՆԱԾԱՌԻ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Արթիկի

քաղաքային

ամանորյա

մետաղական

տոնածառի

պատրաստման

աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու

և կատարված

աշխատանքների ընդունման նպատակով և ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 17-րդ կետով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Ստեղծել հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝
1. Գևորգ Ղուլիջօղլյան – քաղաքապետի տեղակալ - հանձնաժողովի նախագահ
2. Աշոտ Վարդանյան – ֆինանսական բաժնի պետ- հանձնաժողովի անդամ
3. Աղասի Խաչատրյան– քաղաքային տնտեսության բաժնի պետ- հանձնաժողովի անդամ
4. Էդգար Չթեյան – ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ- հանձնաժողովի
անդամ

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
04 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 419-Ա

ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՏՈՆԱԿԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 23 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-րդ
ենթակետով, “Տեղական ինքնակառավարման մասին” ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի
17-րդ կետով , հիմք ընդունելով Արթիկի համայնքի ավագանու 2013թվականի դեկտեմբերի 3ի թիվ 217-Ն և 118-Ա

որոշումները և հաշվի առնելով

եղանակային պայմանները և

աշխատանքների հրատապությունը ու նաև այն փաստը, որ Արթիկ քաղաքի Տոնականյան
փողոցի թիվ 23 բազմաբնակարան շենքի փլուզած տանիքի մի հատվածի վերանորոգման
աշխատանքները իրականացրել է <<Քոչար>> ՍՊԸ-ն
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
3. Արթիկ քաղաքի Տոնականյան փողոցի

թիվ 23 բազմաբնակարան շենքի փլուզված

տանիքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար հատկացնել 11909700
(տասնմեկ միլիոն ինը հարյուր ինը հազար յոթ հարյուր) դրամ, համաձայն <<Երանգ>>
ՍՊԸ-ի կազմած նախագծի:
4. Արթիկ քաղաքի Տոնականյան փողոցի

թիվ 23 բազմաբնակարան շենքի տանիքի

վերանորոգման աշխատանքների կատարումը հանձնել <<Քոչար>> ՍՊԸ-ին նրա հետ
կնքելով կապալի պայմանագիր:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,
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ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՏՈՆԱԿԱՆՅԱՆ 23 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԵՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

Արթիկի քաղաքապետարանի կողմից պատվիրված Տոնականյան 23 բազմաբնակարան
շենքի տանքի

վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

իրականացնելու և կատարված աշխատանքների ընդունման նպատակով և ղեկավարվելով
<<Տեղական ինքնակառավարման

մասին>>

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-րդ

հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Ստեղծել հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝
1. Աղասի

Խաչատրյան–քաղաքային

տնտեսության

բաժնի

պետ-

հանձնաժողովի

նախագահ
2. Սեյրան Ղռաթյան - քաղաքային տնտեսության բաժնի առաջատար մասնագետհանձնաժողովի անդամ
3. Սամվել Բիչախչյան–քաղաքային

տնտեսության

բաժնի առաջատար

մասնագետ-

հանձնաժողովի անդամ
4. Էդգար Չթեյան – ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ –հանձնաժողովի
անդամ

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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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԴԱՄ ԶՈՅԱ ՀԱՅԿԱԶԻ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԸ ԻՐԵՆ ԽՆԱՄԱԿԱԼ
ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Արթիկի քաղաքապետ Արսեն Աբրահամյանս, ուսումնասիրելով համայնքի անդամ
Զոյա Հայկազի Սերոբյանի դիմումը՝ Զոյա Արմենի Հարությունյանի և Արման Արմենի
Հարությունյանի նկատմամբ խնամակալ նշանակելու մասին
ՊԱՐԶԵՑԻ
Արթիկ քաղաքի բնակչուհի Զոյա Հայկազի Սերոբյանի
որդին՝ Արմեն Ռաֆիկի
Սերոբյանը ամուսնացած է եղել Արաքսյա Կառլենի Հարությունյանի հետ: Համատեղ կյանքի
ընթացքում ունեցել են երկու երեխա Զոյա Արմենի Հարությունյանը /ծնված 01.06.1996թ./ և
Արման Արմենի Հարությունյանը /ծնված 23.06.1998թ./ : Նրանց ամուսնությունը ՔԿԱԳ Արթիկի
տարածքային բաժնում գրանված չի եղել և մինչև օրս երեխաների հայրը չի ճանաչել
հայրություն երեխաների նկատմամբ: Արաքսյա Կառլենի Հարությունյանը 2004 թվականի
հունվարի 17-ին մահացել է և երեխաների խնամքով զբաղվել է տատը՝ Զոյա Հայկազի
Սերոբյանը: Հայրը՝ Արմեն Ռաֆիկի Սերոբյանը ամուսնացել և տեղափոխվել է այլ բնակության
վայր:
Զոյա Սերոբյանը դիմել է խնդրանքով՝ իր թոռնիկների նկատմամբ իրեն նշանակել
խնամակալ և հանդես գալ երեխաների իրավունքներն ու շահերը պաշտպանող անձ:
Ելնելով երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության, նրանց
խնամքի, ուսման ու դաստիարակության շահերից, նրանց
անունից և ի շահ նրանց
անհրաժեշտ
գործարքները
կնքելու
անհրաժեշտությունից
և
ղեկավարվելով
ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 33,34,36 և 37 հոդվածներով, <<Տեղական ինքնակառավարման
մասին>> ՀՀ օրեսգրքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2.1 կետով, <<Խնամակալության և
հոգաբարձության մարմինների>> կանոնադրության 3-րդ բաժնի 13-րդ կետի 1-ին մասի ա
կետով և հաշվի առնելով համայնքի ղեկավարին կից խնամակալության և հոգաբարձության
հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը՝
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Զոյա Արմենի Հարությունյանի /ծնված 01.06.1996թ/ և Արման Արմենի Հարությունյանի
/ծնված 23.06.1998թ./ նկատմամբ սահմանել խնամակալություն:
2. Խնամակալ նշանակել նրանց տատ՝ Զոյա Սերոբյանին:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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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ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 1 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ
ՏԱՆԸ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՐԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
ԿԻԿՈՅԱՆԻ 1/4 ԵՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ԿԻԿՈՅԱՆԻ 3/4 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչներ Կարեն
Կիկոյանի (ծնված 20.06.1983թ.) և Հարություն Կիկոյանի (ծնված 18.06.1961թ.) 03.02.2013թ.-ի
թիվ 721 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Թումանյան փողոց 2-րդ նրբանցք թիվ
1 հասցեում 08-002-0016-0014 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի
կազմում է 520.5քմ, որից 510.0քմ. մակերեսով հողամասը Կարեն և Հարություն Կիկոյանների
ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագրով և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի
վկայագրով ձեռք բերած հողամասն է: Ըստ կտակի ժառանգության իրավունքով և ըստ օրենքի
ժառանգության իրավունքով ձեռք բերած հողամասին կից օգտագործվող 10.5քմ. մակերեսով
հողամասը օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել անհատույց սեփականության իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը, ըստ կտակի և
օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագրերը, Արթիկի քաղաքապետարանի քաղաքային
տնտեսության բաժնի 05.12.2013թ. N 5 եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր
մարմնից որակավորման վկայական ստացած անձանց և կազմակերպությունների կողմից
ներկայացված չափագրական փաստաթղթերը, համաձայն որի Կարեն և Հարություն
Կիկոյանների 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. Արթիկ քաղաքի Թումանյան 2-րդ նրբանցք թիվ 1 հասցեի բնակելի տանը տրամադրել
հասցե ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Թումանյան փողոց 2-րդ նրբանցք թիվ 1:
22. Վերականգնել Թումանյան փողոց 2-րդ նրբանցք թիվ 1 հասցեում գտնվող գույքային
միավորների նկատմամբ Կարեն և Հարություն Կիկոյանների հողօգտագործման
իրավունքը՝ բնակելի տան զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ ըստ
կտակի և օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագրերով ձեռք բերած 510.0քմ.
մակերեսով հողամասին կից 10.5քմ. մակերեսով հողամասի չափով՝ ճանաչելով նրա
սեփականության իրավունքը 520.5քմ. մակերեսով հողամասի և դրա վրա գտնվող շենքշինությունների նկատմամբ:
23. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր
մարմնի
կողմից
որակավորման
վկայական
ստացած
անձանց
և
կազմակերպությունների կողմից:
24. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի ՇՄ տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի Կարեն և
Հարություն Կիկոյանների 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 քաղաքային տնտեսության 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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
06 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 423-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով

<<Տեղական

ինքնակառավարման

մասին>>

Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ և 17-րդ

Հայաստանի

ենթակետերով,

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`
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 19.07.2013թ.-ի վճռով (գործ ՇԴ
3/0206/02/13) Արթիկ համայնքի բնակիչ Արմեն Հովհաննիսյանի սեփականության իրավունքը
ճանաչված Արթիկի քաղաքապետի 02.07.2008թ-ի թիվ 1027 որոշմամբ Արթիկ քաղաքի
Ղարիբջանյան փողոցի թիվ 31 շենքից արևելք

գտնվող

ծածկագրով 24.0քմ. մակերեսով հողամասին տրամադրել

08-002-0025-0053 կադաստրային
ՀՀ

Շիրակի մարզ,

Ղարիբջանյան փողոց թիվ 31/8 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ք. Արթիկ,

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
06 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 424-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 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`
Արթիկի համայնքային սեփականություն հանդիսացող Տոնականյան փողոցի թիվ 23
շենք, բնակարան թիվ 60 հասցեում գտնվող
բնակարանին տրամադրել

ՀՀ

08-002-0153-0001 կադաստրային ծածկագրով

Շիրակի մարզ,

ք. Արթիկ, Տոնականյան

բնակարան թիվ 60 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

փողոց 23 շենք

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
06 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 425-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 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`
Արթիկի համայնքային սեփականություն հանդիսացող Անկախության փողոցի թիվ 5
շենք, բնակարան թիվ 6 հասցեում գտնվող
բնակարանին տրամադրել

08-002-0160-0020 կադաստրային ծածկագրով

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Անկախության փողոց 5 շենք,

բնակարան թիվ 6 հասցեն:

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

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
06 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 426-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 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`
Արթիկի համայնքային սեփականություն հանդիսացող Անկախության փողոցի թիվ 21ա
շենք, բնակարան թիվ 33 հասցեում գտնվող
բնակարանին տրամադրել

08-002-0153-0001 կադաստրային ծածկագրով

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Անկախության փողոց 21ա շենք,

բնակարան թիվ 33 հասցեն:

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 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՌԱԶՄԻԿ ԷՄԻՆԻ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ
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 Ռազմիկ Էմինի Աբրահամյանին պատկանող 03.12.2007թ-ի
անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով փաստագրված ՀՀ ՇՄ ք. Արթիկ,
Սայաթ Նովա փողոց թիվ 54, 08-002-0152-0054 կադաստրային ծածկագրով բնակելի տանը
տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Սայաթ Նովա թիվ 54/1 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

