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N 52 
19 փետրվար 2021թ. 

   

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 
ՄԱՐԶՊԵՏ ՄԵՍՐՈՊ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆԻՆ 

      Հարգելի պարոն մարզպետ         
     Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-
րդ մասի 9-րդ կետի պահանջների, Ձեզ է ուղարկվում Պտղնի համայնքի ղեկավարի 
2021 թվականի N 22, 23 որոշումները: 
Առդիր 2 ֆայլ: 

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

19-Feb-21

X
ԱՌԱՔԵԼ ՎԻՐԱԲՅԱՆ    

  

  

Կատ. Աշխատակազմի քարտուղար` Մ. Պետրոսյան  



 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ 

 
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնք 
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Պտղնի, 1-ին փող. 6 
(0222) 57070, ptghni.kotayq@mta.gov.am 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
12 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2021թվականի N 22 

ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 
ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի, 37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, 82-րդ հոդվածի 7-րդ մասի և 84-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի, ինչպես 
նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 
19-ի N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի պահանջների, հիմք ընդունելով 
Պտղնի համայնքի ավագանու 2016 թվականի ապրիլի 12-ի N 15-Ն որոշումը` որոշում 
եմ. 
1. 2021 թվականի մարտի 01-ին Պտղնիի համայնքապետարանի շենքում հրավիրել 
հանրային բաց լսումներ՝ Պտղնի համայնքի ղեկավարի 2020 թվականի բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվության և 2020 թվականի համայնքի զարգացման 
հնգամյա ծրագրի իրականացման վերաբերյալ: 
2. Հաստատել Պտղնի համայնքի ղեկավարի 2020 թվականի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության և 2020 թվականի համայնքի զարգացման հնգամյա 
ծրագրի իրականացման վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումների 
հրավերը` համաձայն հավելվածի: 
3. Հանրային քննարկման  ընթացքում իրականացվող բաց լսումների անցկացումը 
հանձնարարել համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ 
համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման 
խորհրդակցական մարմնի անդամ` Գայանե Սուրենի Բելլույանին: 
4. Պտղնիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Մարատ Տարիելի 
Պետրոսյանին` 
1) համայնքապետարանի պաշտոնական 
կայքում տեղադրել Պտղնի համայնքի ղեկավարի 2020 թվականի բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվության և 2020 թվականի համայնքի զարգացման 
հնգամյա ծրագրի իրականացման վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային 
քննարկումների հրավերը, ինչպես նաև այն փակցնել համայնքի ղեկավարի 



նստավայրում` բոլորի համար մատչելի ու տեսանելի տեղում և այն վայրերում, որոնք 
մատչելի են համայնքի բնակիչներին՝ առնվազն մեկ տեղ յուրաքանչյուր երեք հարյուր 
բնակչի համար։ 
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվանից: 

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

12-Feb-21

X
ԱՌԱՔԵԼ ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

2021 թ. փետրվարի 12                                         
գ.Պտղնի            



 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ 

 
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնք 
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Պտղնի, 1-ին փող. 6 
(0222) 57070, ptghni.kotayq@mta.gov.am 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
17 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2021թվականի N 23 

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ  

   Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել քաղաքացի Կարեն Միքայելի 
Սաժումյանի դիմումը, որով ցանկություն է հայտնել օրինականացնել սեփականության 
իրավունքով իրեն պատկանող Կոտայքի մարզ գ. Պտղնի 14-րդ փողոց թիվ 6 հասցեի 
բնակավայրերի նշանակության բնակելի կառուցապատման հողամասում (կոդ 07-054-
0011-0004) 2014-2015 թվականներին ինքնակամ կառուցված բնակելի տունը, 
տնտեսական շինությունը, հավաբունը և պարիսպը: Համայնքի կադաստրային 
քարտեզի, որակավորված անձի կողմից գծված շինությունների և հողամասի 
հատակագծերի, տեղում կատարված ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ Կարեն 
Միքայելի Սաժումյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Կոտայքի մարզ գ. 
Պտղնի 14-րդ փողոց թիվ 6 հասցեի բնակավայրերի նշանակության բնակելի 
կառուցապատման հողամասում 2014-2015 թվականներին ինքնակամ կառուցվել է 
251.19 քմ մակերեսով բնակելի տուն, 87.47 քմ մակերեսով տնտեսական շինություն, 
40.56 քմ մակերեսով հավաբուն և 17.33 քմ մակերեսով պարիսպ: 
   Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի 
մայիսի 18-ի «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը 
հաստատելու մասին» N 912-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9; 10; 11; 13 կետերի 
պահանջների, հիմք ընդունելով քաղաքացու 29.01.2021 թվականի դիմումը, 
որակավորված անձի կողմից գծված շինությունների և հողամասի հատակագծերը և 
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կարեն Միքայելի Սաժումյանին 
սեփականության իրավունքով պատկանող Կոտայքի մարզ գ. Պտղնի 14-րդ փողոց 
թիվ 6 հասցեի բնակավայրերի նշանակության հողամասում ինքնակամ կառույցների 
պահպանումը չի խախտում այլ անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող 
շահերը, շինությունները կառուցված չեն ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների 
օտարման կամ անվտանգության գոտիներում, կառուցված չեն քաղաքաշինական 
նորմերի և կանոնների էական խախտումներով և չեն առաջացնում հարկադիր 
սերվիտուտ պահանջելու իրավունք` որոշում եմ. 
1. Քաղաքացի Կարեն Միքայելի Սաժումյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող 2014-2015 թվականներին կառուցված 251.19 քմ մակերեսով բնակելի 



տունը, 87.47 քմ մակերեսով տնտեսական շինությունը, 40.56 քմ մակերեսով 
հավաբունը և 17.33 քմ մակերեսով պարիսպը համարել օրինական: 
2. Պարտավորեցնել քաղաքացի Կարեն Միքայելի Սաժումյանին ինքնակամ 
կառուցված շինությունների համար համայնքային բյուջե 900105225214 հաշվեհամարին 
վճարել 653100 (վեց հարյուր հիսուն երեք հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ և 
226770 (երկու հարյուր քսան վեց հազար յոթ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ: 
3. Օրինականացման համար սահմանված վճարները 60 օրյա ժամկետում չվճարելու 
դեպքում որոշումը համարել ուժը կորցրած: 
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

17-Feb-21

X
ԱՌԱՔԵԼ ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

2021 թ. փետրվարի 17                                
գ.Պտղնի            
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