
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                       20  հունվարի  2011թ.
  
 
 
 
 

 ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   1-Ն 
 
 
Հիմք ընդունելով 11.01.2010թ.  ավագանու  թիվ 59-Ն որոշումը . 
Ղեկավարվելով << Տեղական տուրքեր  և  վճարներ >> -ի  մասին  Հայաստանի Հանրապետության   
օրենքի 8-րդ   և 10-րդ  հոդվածների  դրույթով. 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

Համայնքում  թույլատրել  իրականացնելու  ներքոհիշյալ  անձանց`  ոգելից  խմիչքների  ծխախոտի  
արտադրանքի  և գազի, վառելիքաքսայուղային  նյութերի  վաճառք. 

1. Կյուրեղյան  Հակոբ 
2. Չախոյան  Շահեն 
3. Ավագյան  Սմբատ 
4. Չախոյան  Ալեքսան 
5. Սևոյան  Էդգար 
6. Չոբանյան  Վարուժան 
7. Չախոյան  Բաբկեն 
8. Ղուկասյան Վահրամ 
 
Գազի  և  վառելիքաքսայուղային  նյութերի  վաճառք 
1. Չախոյան  Ալեքսան 
2. Սարգսյան  Արտյոմ 
3. Չոբանյան  Ալբերտ 
4. Վարդերեսյան  Վարուժան 

 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                             Գ.Սարգսյան 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                       25 հունվարի  2011թ.
  
 



 ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   2-Ն 
 
Հիմք ընդունելով 2011թվականի 14-ի համայնքի   ավագանու  թիվ 1-Ն որոշումը  և 
ուսումնասիրելով  համայնքի 2011 թվականի բյուջեն. 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

Բյուջեի  եկամտային  և ծախսային  մասերին  տալ հետևյալ  եռամսյակային  բաշխումները  ըստ  
հոդվածների  անվանական. 
Եկամուտների և 
ծախսերի անվանումը 
 

Ընդամենը Վարչական 
բյուջե 

Ֆոնդային 
բյուջե 

I II III IV 

Ընդամենը սեփական եկամուտներ 8947.0 8947.0 - 2210.0 4460.0 6520.0 8947 
Որից 1.գույքահարկ անշարժ գույքից 4820.0 4820.0 - 1205 2410.0 3615.0 4820 
ա) հողի հարկ 4800.0 4800.0 - 1200.0 2400.0 3600.0 4800.0 
բ )գույքահարկ շենք -
շինություններից 

20.0 20.0 - 5.0 10.0 15.0 20.0 
2.գույքահարկ 
փոխադրամիջոցներից 

2540.0 2540.0 - 630.0 1270.0 1900.0 2540.0 
3.տեղական տուրքեր 692.0 692.0 - 160.0 340.0 520.0 692.0 
4.տեղական վճարներ 30.0 30.0 - - 10.0 20.0 30.0 
5.վարձավճար հողերից 865.0 865.0 - 215.0 430.0 645.0 865.0 
Ընդամենը  ծախսեր 40725.4 36744.1 9981.3 13140.6 22339.9 31529.3 40725.4 
1.գյուղապետարանի ապարատի 
ծախս. 

20821.3 16840.0 3581.3 9171.3 17371.3 22571.3 26821.3 
2.ընդհանուր բնույթի ծառայություն 250.0 250.0 - 150.0 220.0 250.0 250.0 
3. .ընդհանուր բնույթի ծառայություն 200.0 200.0 - 200 200.0 200.0 200.0 
4.գյուղատնտես (անասնաբույժ) 620.0 620.0 - 170.0 320.0 470.0 620.0 
5.այլ  մշակութային  միջոցներ 640.0 640.0 - 100.0 250.0 350.0 640.0 
6. կրթություն  որից` 13000.0 13000.0 - 2800.0 6400.0 10200.0 13000.0 
ա)նախադպրոցական հիմնրակ-
սուբսիդիա 

6500.0 6500.0 - 1000 2800.0 5000.0 6500.0 
բ) մարզադպրոց –սուբսիդիա 6500.0 6500.0 - 1800.0 3600.0 5200.0 6500.0 
7.սոց պաշտպանություն 
(օգնություն) 

1000.0 1000.0 - 250.0 500.0 750.0 1000.0 
8.աղբահանություն 600.0 600.0 - 150.0 300.0 450.0 600.0 
9.տրանսպորտ (ճանապարհների 
փոսալցում) 

200.0 200.0 - 50.0 100.0 150.0 200.0 
10.նավթամթերք  բնական գազ 400.0 400.0 - 400.0 400.0 400.0 400.0 
11.համայնքի պահուստային ֆոնդ 2994.1 2954.1 - 699.3 1278.6 1658.0 2994.1 
 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                             Գ.Սարգսյան 

  
                                   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 



 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                  28 փետրվարի  2011թ.  
 

 ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   3 
 
Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակչուհի  Մարիետա Մկրտչի  Բաղդասարյան ծնված 01.10.1951թ. 
անձնական  դիմումը: ըստ  քաղաքացու  հայտարարության  փողոց 14 տուն 8 հասցեում գույքային 
միավորի նկատմամբ գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1978 թվականին 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների և,  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի փողոց 14 
տուն 8 հասցեում բնակելի տան օժանդակ շինությունների  և դրանց  սպասարկման  համար  
անհրաժեշտ   հողամասը  / 39-18  կոնտորում 0.02 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  հողային  
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

1. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի փ.14 տ.8 հասցեում  գտնվող 
գույքային  միավորների  նկատմամբ Մարիետա Մկրտչի Բաղդասարյանին 
հողոգտագործման իրավունքը բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց 
սպասարկման համար անհրաժեշտ  39-18 կոնտուրում  0.02 հա մակերեսով հողամասի 
չափով ` ճանաչելու  նրա սեփականության իրավունքը 39-18 կոնտուրում  0.02 հա 
մակերեսով հողամասի  և  նրա  վրա գտնվող շենք  շինությունների  նկատմամբ : 

2. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Բաղդասարյան  Մարիետա  Մկրտչի  ծնված 01.10.1951թ. անձնագիր AH0362619  
           տրված 09.04.2007թ. 028-ի կողմից : 
   բ/  Աղջիկը`  Բաղդասարյան Իսկուհի  Սիրեկանի ծնված 07.08.1977թ. . անձնագիր  
         AF 03495172 տրված 27.06.2001թ. 028-ի կողմից: 
   գ/ Որդին` Բաղդասարյան Նապոլեոն ծնված 11.08.1979 թ. . անձնագիր  
         AA 0358428  տրված 15.05.1996թ. 028-ի կողմից: 
3. Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  

անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային 
ստորաբաժանման կողմից: 

4. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 
հատակագծով : 

5. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   փ.14   տ.8   հասցեն: 
6. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Մարիետա 
Մկրտչի Բաղդասարյանի սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված 
հողամասի , բնակելի տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  



գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման 
արդյունքում հաշվառված  անշարժ գույքի խնդիրները: 

7. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                      Գ.Սարգսյան 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                       02  մարտի   2011թ.  
 
 
 
 

 ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   4 
 
 
Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակչուհի  Սուքոյան Հեղուշ Կարոյի ծնված 10.12.1930թ. անձնական  
դիմումը: Ըստ  քաղաքացու  հայտարարության  փողոց 4, նրբ.1 , տուն 12 հասցեում գույքային 
միավորի նկատմամբ գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1978 թվականին , 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների  և  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի փողոց 4, 
նրբ.1,տուն 12 հասցեում բնակելի տան օժանդակ շինությունների  և դրանց  սպասարկման  համար  
անհրաժեշտ   հողամասը  / 34-3 կոնտորում 0.090 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  հողային  
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

8. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի փ.4,նրբ.1 ,տ.12 հասցեում  
գտնվող գույքային  միավորների  նկատմամբ Մարիետա Մկրտչի Բաղդասարյանին 
հողոգտագործման իրավունքը բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց 
սպասարկման համար անհրաժեշտ  34-3 կոնտորում 0.090 հա մակերեսով հողամասի 
չափով ` ճանաչելու  նրա սեփականության իրավունքը 34-3 կոնտորում 0.090 հա 
մակերեսով հողամասի  և  նրա  վրա գտնվող շենք  շինությունների  նկատմամբ : 

9. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Սուքոյան Հեղուշ Կարոյի  ծնված 10.12.1930թ. անձնագիր AF0362619  
           տրված 30.06.2001թ. 028-ի կողմից : 
   բ/ Աղջիկը` Սուքոյան Փարիշ ծնված 07.08.1967թ. անձնագիր AB0618124  



        տրված 13.11.1997թ.028-ի կողմից: 
10. Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  

անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային 
ստորաբաժանման կողմից: 

11. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 
հատակագծով : 

12. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   փ.14   տ.8   հասցեն: 
13. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Մարիետա 
Մկրտչի Բաղդասարյանի սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված 
հողամասի , բնակելի տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  
գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման 
արդյունքում հաշվառված  անշարժ գույքի խնդիրները: 

14. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                      Գ.Սարգսյան 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ 03  մարտի  2011թ.  
 
 
 
 

 ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   5 
 
 
Ղեկավարվելով << Տեղական ինքնակառավարման մասին  >>   Հայաստանի Հանրապետության   
օրենքի 34-րդ   հոդվածի  դրույթով. 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
Համայնքի բյուջեի  այլ մշակութային միջոցառումներ բաժնով 4269 հոդվածից 100 000 դրամ 
հատկացնել մարտի 8-ի նվերրների ձեռք բերման համար: 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                             Գ.Սարգսյան 

  
                                   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 



ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                  03 մարտի  2011թ.  
 

 ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   6 
 
Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակիչ  Սիրական Գաբոյի Գաբոյանի ծնված 02.04.1964թ. անձնական  
դիմումը: Ըստ  քաղաքացու  հայտարարության  փողոց 5 տուն 8 հասցեում գույքային միավորի 
նկատմամբ գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1960 թվականին 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների և,  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի փողոց 5 
տուն 8 հասցեում բնակելի տան օժանդակ շինությունների  և դրանց  սպասարկման  համար  
անհրաժեշտ   հողամասը  / 20-34  կոնտորում 0.340 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  հողային  
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

15. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի փ.5,տ.8 հասցեում  գտնվող 
գույքային  միավորների  նկատմամբ Սիրական Գաբոյի Գաբոյանի հողոգտագործման 
իրավունքը բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց սպասարկման համար 
անհրաժեշտ  20-34  կոնտորում 0.340 հա մակերեսով հողամասի չափով ` ճանաչելու  նրա 
սեփականության իրավունքը 20-34  կոնտորում 0.340 հա մակերեսով հողամասի  և  նրա  
վրա գտնվող շենք  շինությունների  նկատմամբ : 

16. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Գաբոյան Սիրական Գաբոյի  ծնված 02.04.1964թ.. անձնագիր AK0674802 
           տրված 13.12.2010թ. 028-ի կողմից : 
   բ/  Քույրը`  Բաղդասարյան Իսկուհի  Սիրեկանի ծնված 07.08.1977թ. . անձնագիր  
         AF 03495172 տրված 07.09.2001թ. 028-ի կողմից: 
  
17. Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  

անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային 
ստորաբաժանման կողմից: 

18. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 
հատակագծով : 

19. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   փ.5 ,   տ.8   հասցեն: 
20. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Մարիետա 
Մկրտչի Բաղդասարյանի սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված 
հողամասի , բնակելի տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  



գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման 
արդյունքում հաշվառված  անշարժ գույքի խնդիրները: 

21. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                           Գ.Սարգսյան 

 
                                   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                  03 մարտի  2011թ.  
 

 ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   7 
 
Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակիչ  Կարապետ Սաշայի Շահվալադյան ծնված 08.02.1962թ. 
անձնական  դիմումը: Ըստ  քաղաքացու  հայտարարության  փողոց 11, տուն 15 հասցեում 
գույքային միավորի նկատմամբ գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1990 թվականին 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների և,  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի փողոց 
11,տ.15 կիսակառույց  դրանց  սպասարկման  համար  անհրաժեշտ   հողամասը  / 13-22  
կոնտորում 0.123 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  հողային  օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 
1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

22. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի փ.11,տ15  հասցեում  գտնվող 
գույքային  միավորների  նկատմամբ Շահվալադյան կարապետ Սաշայի  հողոգտագործման 
իրավունքը բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց սպասարկման համար 
անհրաժեշտ  13-22 կոնտորում 0.123 հա մակերեսով հողամասի չափով ` ճանաչելու  նրա 
սեփականության իրավունքը 13-22  կոնտորում 0.123 հա մակերեսով հողամասի  և  նրա  
վրա գտնվող շենք  շինությունների  նկատմամբ : 

23. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Շահվալադյան Կարապետ Սաշայի   ծնված 08.02.1962թ.. անձնագիր AK0252306 
           տրված 24.02.2009թ. 028-ի կողմից : 
   բ/  Կինը` Շահվալադյան Կարինե ծնված 25.10.1963թ. . անձնագիր AB0618144  
          տրված 13.11.1997թ. 028-ի կողմից: 
  գ/  Տղան` Շահվալադյան Մկրտիչ Կարապետի  ծնված 10.06.1984թ. . անձնագիր AF0310732 



          տրված 05.06.2001թ. 028-ի կողմից: 
  դ/  Տղան` Շահվալադյան Հովակիմ Կարապետի  ծնված 06.01.1986թ. . անձնագիր AF0453752 
          տրված 06.03.2002թ. 028-ի կողմից: 
  ե/  Տղան` Շահվալադյան Մկրտիչ   Կարապետի  ծնված 03.10.1987թ. . անձնագիր AG0352803 
          տրված 12.10.2004թ. 028-ի կողմից: 
 
 
  
24. Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  

անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային 
ստորաբաժանման կողմից: 

25. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 
հատակագծով : 

26. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   փ.11 ,   տ.15   հասցեն: 
27. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Մարիետա 
Մկրտչի Բաղդասարյանի սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված 
հողամասի , բնակելի տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  
գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման 
արդյունքում հաշվառված  անշարժ գույքի խնդիրները: 

28. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                           Գ.Սարգսյան 
 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                       17 մարտի   2011թ.  
 
 
 
 

 ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   8 
 
 
Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակիչ  Արտակ Ռուդիկի Դավթյանի ծնված 20.10.1962թ. անձնական  
դիմումը: Ըստ  քաղաքացու  հայտարարության  փողոց 11, տուն 18 հասցեում գույքային միավորի 
նկատմամբ գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1990 թվականին , 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների  և  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի փողոց 11, 
տուն 18 հասցեում բնակելի տան օժանդակ շինությունների  և դրանց  սպասարկման  համար  
անհրաժեշտ   հողամասը  / 13-7 կոնտորում 0.111 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  հողային  



օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

29. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի փ.11,տ.18 հասցեում  գտնվող 
գույքային  միավորների  նկատմամբ Դավթյան Արտակ Ռուդիկի հողոգտագործման 
իրավունքը բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց սպասարկման համար 
անհրաժեշտ  13-7 կոնտորում 0.111 հա մակերեսով հողամասի չափով ` ճանաչելու  նրա 
սեփականության իրավունքը 13-7 կոնտորում 0.111 հա մակերեսով հողամասի  և  նրա  վրա 
գտնվող շենք  շինությունների  նկատմամբ : 

30. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Դավթյան Արտակ Ռուդիկի  ծնված 20.10.1962թ. անձնագիր AB0620001  
           տրված 20.07.1997թ. 028-ի կողմից : 
31. Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  

անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային 
ստորաբաժանման կողմից: 

32. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 
հատակագծով : 

33. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   փ.11  տ.18   հասցեն: 
34. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Արտակ 
Ռուդիկի Դավթյանի սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված 
հողամասի , բնակելի տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  
գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման 
արդյունքում հաշվառված  անշարժ գույքի խնդիրները: 

35. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                      Գ.Սարգսյան 

                    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                       17 մարտի   2011թ.  
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Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակիչ  Վահագն Գաբոյանի ծնված 07.01.1956թ. անձնական  դիմումը: 
Ըստ  քաղաքացու  հայտարարության  փողոց 23, տուն 6 հասցեում գույքային միավորի նկատմամբ 
գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1990 թվականին , 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների  և  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի փողոց 23, 
տուն 6 հասցեում բնակելի տան օժանդակ շինությունների  և դրանց  սպասարկման  համար  
անհրաժեշտ   հողամասը  / 1-9 կոնտորում 0.949 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  հողային  
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

36. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի փ.23,տ.6 հասցեում  գտնվող 
գույքային  միավորների  նկատմամբ Վահագն Գաբոյանի հողոգտագործման իրավունքը 
բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց սպասարկման համար անհրաժեշտ  1-
9 կոնտորում 0.949 հա մակերեսով հողամասի չափով ` ճանաչելու  նրա սեփականության 
իրավունքը 1-9կոնտորում 0.949 հա մակերեսով հողամասի  և  նրա  վրա գտնվող շենք  
շինությունների  նկատմամբ : 

37. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Գաբոյան Վահագ 
   բ/  Կինը` Գաբոյան Սուսաննա 
   գ/   Տղան` Գաբոյան Սուրեն 
    դ/  Տղան` Գաբոյան Հարություն 
38. Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  

անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային 
ստորաբաժանման կողմից: 

39. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 
հատակագծով : 

40. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   փ.23  տ.6  հասցեն: 
41. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Վահագն 
Գաբոյանի սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված հողամասի , 
բնակելի տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  գույքի 
սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման արդյունքում 
հաշվառված  անշարժ գույքի խնդիրները: 

42. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                      Գ.Սարգսյան 
 
 



  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                           31  մարտի  2011թ.  
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Ղեկավարվելով    Հայաստանի Հանրապետության   Կառավարության 02.02.2009թ. թիվ 88 որոշման 
հաստատված  կարգի 3-րդ  կետով. 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
ՀՀ Շիրակի Մարզի Մեծ Մանթաշի փ.14, 8/1 հասցեում գտնվող Մարիետա Մկրտչի 
Բաղդասարյանի  բնակելի տան գործառնական  նշանակությունը դա սակարգել  որպես 
հասարակական սպասարկման տարածք ( ատամնաբուժարան) ըստ  վկայականի 5,6,7,8,9,10  
տարածքների`  առանց  ճարտարապետահատակագծային  առաջադրանքի և նախագծային 
փաստաթղթերի : 
Հողամասի գործառնական  նշանակությունը փոխել խառը կառուցապատում: 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                             Գ.Սարգսյան 
 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                           31  մարտի  2011թ.  
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Ղեկավարվելով    Հայաստանի Հանրապետության   Կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 
29-ի N 2387-Ն որոշմամբ . 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 



Հիմք ընդունելով Մարիետա Բաղդասարյանի դիմումը  ՀՀ Շիրակի  մարզի Մեծ Մանթաշի  փ.14 , 
տ.8  բնակելի տնից   առանձնացվող  մասին տրամադրել ՀՀ Շիրակի  մարզի Մեծ Մանթաշի փ.14 
տ.8 /1 հասցեն:  
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                        Գ.Սարգսյան            
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           14 ապրիլի  2011թ.  
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Ելնելով  քաղաքացիների  հողատարածքների  հասցեավորման  անհրաժեշտությունից  և  
ղեկավարվելով << Տեղական ինքնակառավարման  մասին >>  ՀՀ  օրենքի  32-րդ  հոդվածի  1-ին 
մասի 16-րդ  և 17-րդ ենթակետերով. 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշի  ներքոհիշյալ  բնակչի  հողատարածքին տրամադրել հետևյալ  
հասցեն  Անդրանիկ  Ժոռայի  Չաթալյանին  պատկանող անշարժ  գույքի  բնակելի  տանը 
տրամադրել գ. Մեծ  Մանթաշ փ.20, տուն 12 հասցեն: 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                       14 ապրիլի   2011թ.  
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Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակչուհի  Ցողիկ Բասենցյանի  ծնված 10.07.1930թ. անձնական  



դիմումը: Ըստ  քաղաքացու  հայտարարության  խճղ.2, տուն10 հասցեում գույքային միավորի 
նկատմամբ գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1960 թվականին , 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների  և  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի փողոց 4, 
խճղ.2, տուն10 հասցեում բնակելի տան օժանդակ շինությունների  և դրանց  սպասարկման  
համար  անհրաժեշտ   հողամասը  / 37-8 կոնտորում 0.066 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  
հողային  օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

43. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի խճղ.2 ,տ.10 հասցեում  
գտնվող գույքային  միավորների  նկատմամբ Մարիետա Մկրտչի Բաղդասարյանին 
հողոգտագործման իրավունքը բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց 
սպասարկման համար անհրաժեշտ  37-8 կոնտորում 0.066 հա մակերեսով հողամասի 
չափով ` ճանաչելու  նրա սեփականության իրավունքը 37-8 կոնտորում 0.066 հա 
մակերեսով հողամասի  և  նրա  վրա գտնվող շենք  շինությունների  նկատմամբ : 

44. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Բասենցյան Ցողիկ  ծնված 10.07.1930թ. անձնագիր AB0511151 
           տրված 26.09.1997թ. 028-ի կողմից : 
   բ/ Թոռը` Բասենցյան Վլադիմիր ծնված 22.06.1986թ. անձնագիր ------- 
        տրված 23.02.2010թ.028-ի կողմից: 
45. Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  

անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային 
ստորաբաժանման կողմից: 

46. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 
հատակագծով : 

47. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   խճղ.2 ,տ.10 հասցեն: 
48. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Ցողիկ 
Բասենցյանի սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված հողամասի , 
բնակելի տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  գույքի 
սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման արդյունքում 
հաշվառված  անշարժ գույքի խնդիրները: 

49. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                      Գ.Սարգսյան 
 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 



ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           14 ապրիլի  2011թ.  
 
 
 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   14 
 

Հասցեներ տրամադրելու մասին 
 
 
Ղեկավարվելով  << Տեղական  ինքնակառավարման  մասին >>  ՀՀ  օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 16-րդ  և 17-րդ  ենթակետերով. 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշի  << Մեծ Մանթաշի Առողջության կենտրոն >> ՓԲԸ –ին 
պատկանող շենքին տրամադրել հետևյալ հասցեն գ.Մեծ  Մանթաշ փ. 8 ,շենք 3/1 հասցեն: 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 
                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           14 ապրիլի  2011թ.  
 
 
 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   15 
 

Հասցեներ տրամադրելու մասին 
 
 
Ղեկավարվելով  << Տեղական  ինքնակառավարման  մասին >>  ՀՀ  օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 16-րդ  և 17-րդ  ենթակետերով. 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշի  ներքոհիշյալ  քաղաքացու  հողատարածքին տրամադրել 
հետևյալ  հասցեն  
Վարուժան Երջանիկի Չոբանյանին  պատկանող 0.095 հա մակերեսով հողատարածքին 
հատկացնել  գ. Մեծ  Մանթաշ խճղ.1, թիվ  66 հասցեն: 



 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           14 ապրիլի  2011թ.  
 
 
 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   16 
 

Հասցեներ տրամադրելու մասին 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՄԱՆԹԱՇԻ ՀՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ  ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ  

ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
Հաստատել  Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշի  գյուղական 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի համայնքային  ծառայության  թափուր պաշտոն 
զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը համաձայն հավելված 1-ի. 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ               05 մայիսի   2011թ.  
  
 
 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   17 
 

 
 
Ղեկավարվելով  << Տեղական  ինքնակառավարման  մասին >>  ՀՀ  օրենքի 34-րդ հոդվածի 5-րդ  
կետի դրույթով . 



ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշի  համայնքի բյուջեի  այլ մշակութային 8.2.4 բաժին 4239 
հոդվածից 150 000 դրամ  հատկացնել  Մայիսի 8-ի և 9- ի համար , որպես միջոցառման  ծախս: 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 
 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           11 մայիսի  2011թ.  
 
 
 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   18 
 

Հասցեներ տրամադրելու մասին 
 
 
Ղեկավարվելով  << Տեղական  ինքնակառավարման  մասին >>  ՀՀ  օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 16-րդ  և 17-րդ  ենթակետերով. 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշի  ներքոհիշյալ  քաղաքացու  բնակարանին տրամադրել հետևյալ  
հասցեն  
Արթուր Վազգենի Բաղդասարյանին   պատկանող բնակարանին հատկացնել  գ. Մեծ  Մանթաշ 
խճղ.2, տուն 9 հասցեն: 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 
                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           16 մայիսի  2011թ.  
 
 
 
 



ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   19 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԴԱՄ ՄՈՒՐԱԴ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆԻՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔ 
ՎԱՃԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
Հիմք   ընդունելով 20.12.2010 թվականի Մեծ Մանթաշի հմայնքի ավագանու  թիվ 71  որոշումը 
 
 ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 

 
 
1. Համայնքի անդամ Մուրադ Անդրեասյանին ուղղակի վաճառքով վաճառել իրեն պատկանող 

ոչխարանոցի սպասարկման տարածքը 0.161402 հա. 
2. Պարտավորեցնել համայնքի անդամին կնքել հողի պայմանագիրը  

 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           16 մայիսի  2011թ.  
 
 
 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   20 
 

 
Ղեկավարվելով <<  Համայնքային ծառայության մասին >>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
13-րդ  հոդվածի  3-րդ  մասի դրույթով  
 
 ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 

 
 

Հաստատել  Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշի  գյուղական 
համայնքի ղեկավարի   աշխատակազմի  համայնքային ծառայության  մրցութային  և 
ատեստավորման  հանձնաժողովների աշխատակարգերը: 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 
 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           16 մայիսի  2011թ.  



 
 
 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   21 
 

Տեղի  է  ունեցել  վրիպակ  համայնքի ղեկավարի 2009 թվակյանի փետրվարի  13-ին  ընդունած  
որոշման  N 1  հավելվածը  պետք  է լինի  համայնքի ղեկավարի 2009  թվականի փետրվարի 18-ի N 
5  որոշման  N 1  հավելվածը: 

  
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 
 
 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           16 մայիսի  2011թ.  
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Ղեկավարվելով   << Համայնքային ծառայության  մասին >>  Հայաստանի Հանրապետության  
օրենքի  10-րդ  հոդվածի  3-րդ մասի  դրույթով   
 
 ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 

 
 

Կատարել  համապատասխան փոփոխություն  համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի 
համայնքային  ծառայողներ `  աշխատակազմի քարտուղարի ( ծածկագիր`  1.2-1)  և 
աշխատաակազմի  գլխավոր  մասնագետ- ֆինանսիստի  ( ծածկագիր`  2.3-1)  պաշտոնի  
անձնագրերում :   
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 
 
                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           16 մայիսի  2011թ.  
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Ղեկավարվելով  << Իրավական  ակտերի մասին >>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  71-րդ  
հոդվածի  4-րդ  կետի  դրույթով  
 
 
 
 ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 

 
 

Մեծ  Մանթաշի  համայնքի ղեկավարի  2010 թվականի  օգոստոսի 23-ի  N 17 որոշումը չեղյալ 
ճանաչել : 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 
                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           17 մայիսի  2011թ.  
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Ղեկավարվելով  << Տեղական  ինքնակառավարման  մասին >>  Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի  32-րդ  հոդվածի 1-ին  մասի 16-րդ  և 17-րդ  ենթակետերով . 
 
 ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 

 
 

Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշի  համայնքի ներքոհիշյալ քաղաքացու  բնակարանին տրամադրել  
հետևյալ  հասցեն  Վազգեն  Կոստանի  Հովոյանին  պատկանող   բնակարանին հատկացնել գ. Մեծ  
Մանթաշ  փ.4, տ.51  հասցեն : 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 
 
                          ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           23 մայիսի  2011թ.  



 
 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ   ԹԻՎ   25 
 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշ  համայնքում քաղաքացիական 
պաշտպանության շտաբային  ուսումնավարժություն անցկացնելու մասին: 
 
 
 ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 

 
 

Ի  կատարումն  Շիրակի մարզային  փրկարարական  վարչության  << Շիրակի  մարզի 
բնակչության    պաշտպանության համակարգի  նախապատրաստման 2011 թվականի  հիմնական  
միջոցառումների  պլան >> -ի  և << 2011 թվականի մարզի թվով  30  գյուղական  համայնքներում  
շտաբային  ուսումնասիրություններ  անցկացնելու  մասին >> Շիրակի մարզպետի  թիվ  62 –Ա  
որոշման  համաձայն  սույն  թվականի   հունիսի 21-ին  Մեծ Մանթաշ համայնքում      իմ     
ղեկավարությամբ        անցկացնել       շտաբային      ուսումնավարժություն   
<< Բնակչության  պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը  ձնաբքի դեպքում>> 
թեմայով: 
ՈՒսումնավարժության  կազմակերպման  և  արդյունավետ  անցկացման  նպատակով 

1. Նշանակել 
Ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետ –համայնքի ղեկավարի տեղակալ ` 
Ա.Գրիգորյան: 

Շտաբի կազմում ընդգրկել  համայնքի ՔՊ  կազմավորումների ղեկավարների: 
Ուսումնավարժության արդյունքների ամփոփման խմբի պետ- համայնքի ղեկավարի:    
աշխատակազմի քարտուղար `  Մ.Սարգսյան: 

2. Ուսումնավարժությունում ընդգրկել : 
Համայնքի տարահանման  և  արտակարգ  իրավիճակների հանձնաժողովները  ՔՊ  
կազմավորումները: 

3. Ուսումնավարժության ղեկավարման  շտաբի պետին` 
մշակել  և մինչև  10.06.2011 թվականը իմ  հաստատմանըւ ներկայացնել 
ուսումնավարժության անցկացման  փաստաթղթերի  փաթեթը :  

4. Ուսումնավարժության ղեկավարումը  իրականացնել  գյուղապետի մշտական  
կառավարման կետից: 

 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                       09 հունիսի   2011թ.  
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Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակիչ  Կարեն Հենրիկի Նարիմանյանի ծնված 15.10.1970թ. անձնական  
դիմումը: Ըստ  քաղաքացու  հայտարարության  փողոց 8, , տուն 33 հասցեում գույքային միավորի 
նկատմամբ գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1990թվականին , 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների  և  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի  
8, տուն 33  հասցեում բնակելի տան օժանդակ շինությունների  և դրանց  սպասարկման  համար  
անհրաժեշտ   հողամասը  / 28-2 կոնտորում 0.97372 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  հողային  
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

50. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի փ.8 ,տ.33 հասցեում  գտնվող 
գույքային  միավորների  նկատմամբ Կարեն Հենրիկի Նարիմանյանի հողոգտագործման 
իրավունքը բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց սպասարկման համար 
անհրաժեշտ  28-2 կոնտորում 0.97372 հա մակերեսով հողամասի չափով ` ճանաչելու  նրա 
սեփականության իրավունքը 28-2 կոնտորում 0.97372 հա մակերեսով հողամասի  և  նրա  
վրա գտնվող շենք  շինությունների  նկատմամբ : 

51. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Նարիմանյան Կարեն Հենրիկի  ծնված 15.10.1970թ. անձնագիր AF0406798 
           տրված 29.01.2002թ. 028-ի կողմից : 
   բ/ Կինը ` Գաբոյան Մարիցա Սարիբեկի  ծնված 19.07.1978թ. անձնագիր AB0276854  
        տրված 28.01.1997թ.028-ի կողմից: 
52. Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  

անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային 
ստորաբաժանման կողմից: 

53. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 
հատակագծով : 

54. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   փ.8   տ.33   հասցեն: 
55. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Կարեն Հենրիկի 
Նարիմանյանի սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված 
հողամասի , բնակելի տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  
գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման 
արդյունքում հաշվառված  անշարժ գույքի խնդիրները: 



56. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                      Գ.Սարգսյան 

                             ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           09 հունիսի  2011թ.  
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ՄԱԿ – ի ՀՊԾ – ի  << Սնունդ  աշխատանքի դիմաց >>  ծրագրի շրջանակներում Հայսատանի  
Հանրապետության  Շիրակի մարզի Մեծ  Մանթաշի  համայնքի  ոռոգման փակ  և բաց  
համակարգերի կառուցման  վերանորոգման  և տարածքի  սանիտարական մաքրման  
աշխատանքների ծավալներն  ուսումնասիրելու  և ծրագրով  նախատեսված  աշխատանքները  
կազմակերպելու մասին : 
Ղեկավարվելով << Տեղական ինքնակառավարման  մասին >>  Հայսատանի  Հանրապետության 
օրենքի 32-րդ  հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետի , 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի դրույթներով. 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
1. << Սնունդ    աշխատանքի    դիմաց >>   ծրագրի       շրջանակներում       նախատեսված  

Հայսատանի  Հանրապետության  Շիրակի մարզի Մեծ  Մանթաշի  համայնքի  ոռոգման փակ  
և բաց  համակարգերի կառուցման  վերանորոգման  և տարածքի  սանիտարական մաքրման  
աշխատանքների ծավալներն  ուսումնասիրելու  և  ծրագրով  նախատեսված  
աշխատանքները  կազմակերպելու նպատակով  ստեղծել  հանձնաժողով հետևյալ 
անհատական կազմով`  նախագահ ̀   Ա.Գրիգորյան - համայնքի ղեկավարի տեղակալ 

 անդամներ` Վ.Վարդանյան -համայնքի   ղեկավարի         
                                                                                  աշխատակազմի գլխ.մասնագետ ֆինանսիստ 
                                                                                   Մ.Սարգսյան - համայնքի ղեկավարի     
                                                                                                               աշխատակազմի քարտուղար 
                                                                                   Վ.Չոբանյան- ավագանու անդամ 

2. Հանձնաժողովին  
1) 10 -օրյա  ժամկետում  ուսումնասիրել   և    կազմել  համապատասխան  եզրակացություն  

<< Սնունդ    աշխատանքի    դիմաց >>   ծրագրի       շրջանակներում         Շիրակի մարզի   
Մեծ  Մանթաշի    համայնքի    ոռոգման    փակ    և   բաց     համակարգերի    կառուցման   
վերանորոգման  և տարածքի  սանիտարական մաքրման  աշխատանքների ծավալների  
վերաբերյալ. 
2) << Սնունդ      աշխատանքի         դիմաց >>    ծրագրի          շրջանակներում       կազմել 
<<  Հայսատանի  Հանրապետության  Շիրակի մարզի Մեծ  Մանթաշի  համայնքի   
ոռոգման փակ  և բաց  համակարգերի կառուցման  և   վերանորոգման    սանիտարական  
մաքրման աշխատանքների   ծրագրի >> նախագիծ   և  ներկայացնել  իմ քննարկմանը: 
3) Հայսատանի  Հանրապետության  Շիրակի մարզպետարանի կողմից  ծրագիրը  
հաստատվելուց  հետո  անհրաժեշտ  կազմակերպական աշխատանքներ  իրականացնել  
ծրագրով  նախատեսվող  աշխատանքների  կատարումն  ապահովելու  ուղղությամբ: 

 
 



 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           27 հունիսի  2011թ.  
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Համայնքի անդամներ  Հակոբ Հովհաննեսի Կյուրեղյանի    Արմեն Հարությունի  Կյուրեղյանի 
կողմից վարչական  իրավախախտում թույլ  տալու մասին . 
 
Ղեկավարվելով  ՎԻՎ  ՀՀ օրեսգրքի  191 –րդ և  281-րդ  հոդվածներով  և  << Տեղական 
ինքնակառավարման  մասին >> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  35-րդ  հոդվածի 2-րդ  
կետով  
 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
Համայնքի  անդամներ  Հակոբ Հովհաննեսի Կյուրեղյանին և     Արմեն Հարությունի  Կյուրեղյանին  
ՎԻՎ  ՀՀ  օրենսգրքի  191-րդ  հոդվածի  սանկցիայով  ենթարկել  վարչական  տուգանքի 200- ական  
դրամի չափով   ի  օգուտ  տեղական   բյուջեի: 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           29 հունիսի  2011թ.  
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Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ  Մանթաշի գյուղական համայնքի ղեկավարի  
աշխատակազմի  համայնքային ծառայողներին  վերապատրաստ ման գործուղելու մասին 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 



Ղեկավարվելով << Համայնքային   ծառայության   մասին >> Հայաստանի Հանրապետության  
օրենքի 20-րդ  հոդվասծի 3-րդ  մասի դրույթներով , Հայաստանի Հանրապետության  տարածքային   
կառավարման  համակարգող  նախարարի  28.12.2006 թվականի  << Համայնքային ծառայողների 
վերապատրաստման կարգը  սահմանելու մասին >>  N25 – Ն  հրամանով  

1. Համայնքի   համայնքային ծառայողների  մասնագիտական  գիտելիքների  և  
աշխատանքային  ունակությունների  հետևողական  կատարելագործման  նպատակով  
աշխատակազմի  համայնքային ծառայողներ  Տիգրան  Սարգսյանին  և Անահիտ  
Աղաքարյանին  գործուղել ք.Արթիկ  վերապատրաստման ` 2011 թվականի օգոստոսի  16-ից  
26-ը : 

2. Վերապատրաստման  ընթացքում համայնքային ծառայողներին ազատել  ծառայողական 
պարտականությունների  կատարումից  իր  զբաղեցրած  պաշտոնի  , ստաժի և 
վարձատրության  պահպանմամբ : 

3. Վերապատրաստման  արդյունքում ստացված  փաստաթղթերի պատճեները  կցել  
համայնքային ծառայողների անձնական գործերին: 

4. Յուրաքանչյուր  տարվա  մինչև   նոյեմբերի 1-ը  համապատասխան  մարմին  ներկայացնել  
հաջորդ  տարում  վերապտրաստման  անցնող  համայնքային ծառայողների  ցուցակը: 

 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 
 

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           29 հունիսի  2011թ.  
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Համայնքում  քաղաքացիական պաշտպանության  շտաբ , տարահանման  հանձնաժողով  և  
քաղաքացիական  պաշտպանության  կազմավորումներ ստեղծելու մասին  
 
 

 ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 
 
Ղեկավարվելով  29.12.1996  թվականի  << Արտակարգ  իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության  մասին >>  և  29.03.2003 թվականի  <<  Քաղաքացիական պաշտպանության 
մասին >>  Հայաստանի    Հանրապետության  օրենքներով  Մեծ  Մանթաշ  համայնքում 
քաղաքացիական   պաշտպանության    միջոցառումների պլանավորման  կազմակերպման  և 
իրականացման  նպատակով  . 

1. Ստեղծել`   
1) Քաղաքացիական պաշտպանության  շտաբ,շտաբի պետ  նշանակել  համայնքի 

ղեկավարի տեղակալին  և  շտաբը  համալրել  գյուղապետարանի 
աշխատակազմի  համապատասխան  մասնագետներով : 



2) Համայնքի տարահանման  հանձնաժողով, հանձնաժողովի նախագահ 
նշանակել  համայնքի դպրոցի տնօրենին  և հանձնաժողովը  համալրել  դպրոցի  
ուսուցչական կազմից : 

3) Քաղաքացիական պաշտպանության  կազմավարումներ`   
ա. փրկարարական խումբ  `  1/9 անձնակազմով, հրամանատար` Ժ.Գաբոյան 

 բ.  կապի  խումբ` 1/3  անձնակազմով,հրամանատար` Հ.Սարգսյան 
 գ.  քիմիական ճառագայթային դիտարկման կետ` 1/3  անձնակազմով,    
                                       հրամանատար`  Ս.Սարգսյան 
 դ.  անհատական  պաշտպանության  միջոցներ  բաշխման  խումբ`  1/3  
                                         անձնակազմով  ,  հրամանատար`  Ա. Չախոյան  
 ե.  հասարակական կարգի  պահպանման խումբ`  1/3 անձնակազմով ,  
                                        հրամանատր` Ս .Թորոսյան 
 զ.  Գյուղատնտեսական կենդանիների  և բույսերի  պաշտապանության   
                                         խումբ` 1/3  անձնակազմով, հրամանատար ` Վ. Վարդանյան 
 
             2.               Հանձնարարել   

1) Քաղաքացիական պաշտպանության  շտաբի պետին `   
 ա.   քաղաքացիական պաշտպանության  կազմավորումները համալրել     
         անձնակազմով, գույքով  և տեխնիկայով: 
բ.     կազմակերպել  և իրկանացնել  համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության   
        ղեկավար կազմի ,կազմավորումների անձնակազմի  և բնակչության  ուսուցումը    
        համաձայն  ՀՀ  կառավարության  30.01.2003 թ.  թիվ 134-Ն որոշման: 
գ.     կազմել  և յուրաքանչյուր տարի մինչև հունվարի 1-ը  ճշտել  համայնքի  
         քաղաքացիական պաշտպանության    պլանը  համաձայն ՀՀ կառավարության  
        22.04.2004 թ. թիվ 633- Ն  որոշման: 
3.    Համայնքապետարանի քարտուղարին`   

 սույն որոշման  մասին  իրազեկել  ըստ  պատկանելիության : 
                   4.  Սույն որոշման  կատարման հսկողությունը իրականացնում  եմ  անձամբ: 
 
 
 

 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                      Գ.Սարգսյան 
 
 
                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ           22 օգոստոսի   2011թ.  
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Ղեկավարվելով  << Տեղական ինքնակառավարման  մասին >> Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի  34-րդ  հոդվածի   5-րդ  կետի  դրույթով  
 

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ 
 

 
Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի բյուջեի  համայնքային 
միջոցառումներ բաժնից 08 խումբ  2-րդ  դաս   70000 դրամ   հատկացնել միջնակարգ դպրոցի  
առաջին դասարանցիներին ` որպես  նվերների  ձեռք  բերման   արժեք: 
 
 
 
 
 Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                            Գ.Սարգսյան 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ                 22     օգոստոսի    2011թ.  
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Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակիչ Օնիկ Բասենցյանի ծնված 24.09.1949թ. անձնական  դիմումը: 
Ըստ  քաղաքացու  հայտարարության  փողոց 2, տուն 13 հասցեում գույքային միավորի նկատմամբ 
գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1978 թվականին , 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների  և  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի փողոց 2, 
տուն 13 հասցեում բնակելի տան օժանդակ շինությունների  և դրանց  սպասարկման  համար  
անհրաժեշտ   հողամասը  / 21-83 կոնտորում 0.121 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  հողային  
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

57. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի փողոց 2, տուն 13հասցեում  
գտնվող գույքային  միավորների  նկատմամբ Օնիկ Բասենցյանի հողոգտագործման 
իրավունքը բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց սպասարկման համար 



անհրաժեշտ  21-83 կոնտորում 0.121 հա մակերեսով հողամասի չափով ` ճանաչելու  նրա 
սեփականության իրավունքը 21-83 կոնտորում 0.121 հա մակերեսով հողամասի  և  նրա  
վրա գտնվող շենք  շինությունների  նկատմամբ : 

58. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Բասենցյան Օնիկ   ծնված 24.04.1949թ. անձնագիր AA0488222  
           տրված 02.08.1996թ. 028-ի կողմից : 
   բ/ Կինը ` Բասենցյան Հասմիկ Եգորի  ծնված 05.07.1955թ. անձնագիր AF0653400  
        տրված 22.01.2003թ.028-ի կողմից: 
գ/ Աղջիկ` Բասենցյան  Նելլի   Օնիկի ծնված 27.02.1977թ. անձնագիր  AK0243333  
           տրված 13.02.2009թ. 008-ի կողմից : 
դ/ Աղջիկ` Բասենցյան  Հռիփսիմե  Օնիկի ծնված 06.11.1978թ. անձնագիր  AF0367538 
           տրված 04.09.2001թ. 028-ի կողմից : 
ե/ Աղջիկ` Բասենցյան  Մեդեյա   Օնիկի ծնված 01.04.1982թ. անձնագիր  AH 0479210 
           տրված 07.04.2008թ. 028-ի կողմից : 
Զ/ Աղջիկ` Բասենցյան  Տաթևիկ   Օնիկի ծնված 27.07.1997թ. անձնագիր  AH0599248 
           տրված 13.06.2008թ. 028-ի կողմից : 
Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  
անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանման 
կողմից: 
59. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 

հատակագծով : 
60. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   փողոց 2, տուն 13հասցեն: 
61. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Օնիկ 
Բասենցյանի սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված հողամասի , 
բնակելի տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  գույքի 
սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման արդյունքում 
հաշվառված  անշարժ գույքի խնդիրները: 

62. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                      Գ.Սարգսյան 
 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ՄԵԾ  ՄԱՆԹԱՇԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ         02 սեպտեմբերի    2011թ.  
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Հարցի քննարկման համար  հիմք  է համդիսացել Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի  մարզի 
Մեծ Մանթաշի համայնքի  բնակիչ Ազատ Չաբյանի  ծնված 06.02.1944թ. անձնական  դիմումը: Ըստ  



քաղաքացու  հայտարարության  խճղ. 2,փկղ.1, տուն 4 հասցեում գույքային միավորի նկատմամբ 
գրանցված իրավունք առկա չէ: 
Հաշվի  առնելով ,որ բնակելի  տունը  և օժանդակ  շինությունները  կառուցվել  են 1978 թվականին , 
Մեծ Մանթաշի համայնքի բնակավայրերի  և սեփականաշնորհված հողերի  բացթողումների  և  
սխալների  ճշտման  հանձնաժողովի  1995 թվականի եզրակացությունը, համաձայն, որի խճղ. 
2,փկղ.1, տուն 4 հասցեում բնակելի տան օժանդակ շինությունների  և դրանց  սպասարկման  
համար  անհրաժեշտ   հողամասը  / 21-90 կոնտորում 0.249 հա /  համապատասխանում  է ՀՀ  
հողային  օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3  ենթակետով 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  2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի << Հայաստանի  Հանրապետության քաղաքային  և  գյուղական  
բնակավայրերում  ներ բնակավայրային  աշխարհագրական օբյեկտների  անվանակոչման , 
անվանափոխության, անշարժ գույքի ` ըստ  դրա  գտնվելու  և տեղեկացման  վայրի 
համարակալման,հասցեավորման  և հասցեների  պետական գրանցման  կարգը հաստատելու  և  
հասցեների  գրանցման լիազոր  մարմին սահմանելու մասին >>  թիվ 2387-Ն որոշմամբ . 

63. Վերականգնել  ՀՀ Շիրակի  մարզի  Մեծ  Մանթաշի համայնքի խճղ. 2,փկղ.1, տուն 4 
հասցեում  գտնվող գույքային  միավորների  նկատմամբ Օնիկ Բասենցյանի 
հողոգտագործման իրավունքը բնակելի տան  և օժանդակ  շինությունների  և դրանց 
սպասարկման համար անհրաժեշտ  21-90 կոնտորում 0.249հա մակերեսով հողամասի 
չափով ` ճանաչելու  նրա սեփականության իրավունքը 21-90 կոնտորում 0.249հա 
մակերեսով հողամասի  և  նրա  վրա գտնվող շենք  շինությունների  նկատմամբ : 

64. Նշված գույքային միավորի նկատմամբ որպես համասեփականատեր հանդիսանում  են . 
   ա/  Ինքը ` Չաբյան Ազատ - մահացած: 
   բ/ Կինը ` Չաբյան Զինաիդա Ցոլակի   ծնված 20.05.1952թ. անձնագիր AE 0664881 
        տրված 05.10.2000թ.028-ի կողմից: 
 գ/ Տղան ` Չաբյան Արտյոմ  Ազատի    ծնված 31.08.1973  թ. անձնագիր AE 0467638 
        տրված 25.05.2000 թ.028-ի կողմից: 
 
Շենք- շինությունների մակերեսները  ենթակա  են  ճշտման  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  
անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանման 
կողմից: 
65. Հողամասի սահամններն  որոշվում  են համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գլխավոր 

հատակագծով : 
66. Վերը նշված գույքային միավորին տրամադրել   խճղ. 2,փկղ.1, տուն 4հասցեն: 
67. Առաջարկել  ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական 

կոմիտեի Արթիկի  տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել  քաղաքացի  Ազատ Չաբյանի  
սեփականության իրավունքը  սույն  որոշման 1-ին կետում  նշված հողամասի , բնակելի 
տան և օժանդակ շինությունների նկատմաբ տրամադրել  անշարժ  գույքի սեփականության 
իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով  գույքագրման արդյունքում հաշվառված  
անշարժ գույքի խնդիրները: 

68. Սույն որոշման կատարման  կազմակերպումն  ու պատասխանատվությունը դնել համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Մ.Սարգսյանի վրա: 

 
            

Մեծ Մանթաշի համայնքի ղեկավար`                                      Գ.Սարգսյան 
 
 



 
 


