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Հետազոտությունն իրականացրել է Քաղաքացիական Երիտասարդական Կենտրոն ՀԿ-ն Բաց 

Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստանի գրասենյակի կողմից ֆինանսավորվող 

«Քաղաքացիական վերահսկողություն՝ հանուն թափանցիկ համայնքապետարանների» ծրագրի 

շրջանակներում: Աջակցող կազմակերպության կարծիքը կարող է համընկնել կամ չհամընկնել 

զեկույցում արված դատողություններին եւ գնահատականներին: 
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Ներածություն 
 

«Քաղաքացիական Երիտասարդական Կենտրոն» Համայնքային Զարգացման  ՀԿ-ն 

(այսուհետ ՔԵԿ) Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստանի կողմից 

ֆինանսավորվող «Քաղաքացիական վերահսկողություն՝ հանուն թափանցիկ 

համայնքապետարանների» ծրագրի շրջանակներում 2020թ. հուլիսից 2021թ. 

փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում Տավուշի մարզում իրականացրել է 

համայնքային հողերի կառավարման ոլորտում տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների (այսուհետ ՏԻՄ) կողմից մատուցվող ծառայությունների մոնիտորիգ:  

Ծրագրի նպատակն էր խթանել Տավուշի մարզի ՏԻՄ թափանցիկությունն ու 

հաշվետվողականությունը՝ համայնքային հողերի օտարման ոլորտում բնակչությանը 

մատուցվող ծառայությունների տրամադրման գործընթացներում:  

Մոնիտորնգի աշխարհագրությունն ընդգրկել է Տավուշի մարզի խոշորացված Բերդ, 

Նոյեմբերյան, Դիլիջան, Այրում, Կողբ համայնքներն ու Իջեւան քաղաքային 

համայնքը: 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում ՔԵԿ-ը համագործակցել է Ժուռնալիստների 

«Ասպարեզ» Ակումբի խորհրդի նախագահ, տեղական ինքնակառավարման 

փորձագետ Լեւոն Բարսեղյանի հետ: Ծրագրի ղեկավարն է ՔԵԿ ՀԿ նախագահ 

Արփինե Երիցյանը:  
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Մոնիտորինգի մեթոդաբանություն 
 

Այս ծրագրի նպատակն է հետազոտել, թե Տավուշի մարզի համայնքներում տեղական 

ինքնակառավարման  մարմինները հողօգտագործման  բնագավառում օրենքով 

սահմանված կարգով իրենց լիազորությունների իրականացման ընթացքում որքանով 

են ապահովել գործունեության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը:  

Հետազոտության նպատակին հասնելու համար մասնավորապես խնդիր է 

սահմանվել. 

1. Հետազոտել 2010-2020թթ. Տավուշի մարզի խոշորացված Բերդ, Նոյեմբերյան, 

Դիլիջան, Այրում, Կողբ համայնքների եւ Իջեւան քաղաքային համայնքի 

սեփականություն հանդիսացող  հողերի օտարման  եւ վարձակալության 

տրամադրման իրավական հիմքերը, որոշումները, պայմանագրերը: 

2. Հետազոտել ծառայությունների համար սահմանված վճարների կամ տուրքերի 

չափը, տրամադրման եւ մերժման իրավական հիմքերը, վճարման կարգը, 

ժամկետները: 

Հետազոտության գործիքակազմը ներառել է. 

 Հանրային նշանակության տեղեկատվության հարցումների ուղարկում թիրախ 

համայնքներ, ստացված պատասխանների հաշվառում, վերլուծություն, 

ամփոփում: 

 Համայնքապետարանների կայքէջերի ուսումնասիրություն: 

 Ձեռք բերված տեղեկությունների ճշգրտում: Տեղեկատվության հարցումներով 

ստացված թերի կամ ոչ լիարժեք պատասխանների ճշգրտման նպատակով 

թիրախ համայնքապետարանների հետ հեռավար հարցազրույցներ: 

 Համայնքային սեփականություն հանդիսացող կամ հանդիսացած հողերի 

մասին տեղեկությունների վերլուծություն, հնարավոր խնդիրների 

արձանագրում: 

 Բացահայտված խնդիրների լուծմանն ուղղված առաջարկությունների 

մշակում: 

Մոնիտորնգի թիրախ համայնքները Տավուշի մարզի թվով 6 համայնքներն են, որոնք 

ներկայացված են ստորեւ բերված աղյուսակում.  
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Աղյուսակ N1   Մոնիտորինգի թիրախ համայնքներ 

Մոնիտորինգի թիրախ համայնքներ 

Խոշորացված 

համայնք 

Ներառված բնակավայրեր, 

առաջին տողում՝ կենտրոն 

բնակավայրն է 

Համայնքի 

բնակչությունը 

(հազ/մարդ) 

 

 

 

Համայնքի 

վարչական 

տարածքի 

ընդհանուր 

մակերեսը 

(հա) 

 

 

Դիլիջան -Դիլիջան 

-Հաղարծին 

-Թեղուտ 

-Գոշ 

-Հովք 

-Աղավնավանք 

-Խաչարձան 

26.755 4732.38   

Բերդ -Բերդ 

-Այգեպար 

-Արծվաբերդ 

-Մովսես 

-Չինչին 

-Ծաղկավան 

-Ներքին Կարմիրաղբյուր 

Նորաշեն 

-Չարաթան 

-Չինարի 

-Վարագավան 

-Այգեձոր 

-Իծաքար 

-Նավուր 

-Պառավաքար 

-Վերին Կարմիրաղբյուր 

-Տավուշ 

32.333 78528.27 

Նոյեմբերյան -Նոյեմբերյան 

-Բաղանիս 

-Բարեկամավան 

-Բերդավան 

-Դովեղ 

-Կոթի 

-Ոսկեպար 

-Ոսկեւան 

-Ջուջեւան 

16.720 33886.81 

Այրում -Այրում 

-Արճիս 

-Բագրատաշեն 

-Դեբեդավան 

-Դեղձավան 

11.094 9418 

http://dilijancity.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
http://dilijancity.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
file:///C:/Users/User/Downloads/%25D5%25A1%25D5%25B6%25D5%25B1%25D5%25B6%25D5%25A1%25D5%25A3%25D5%25AB%25D6%2580.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/%25D5%25A1%25D5%25B6%25D5%25B1%25D5%25B6%25D5%25A1%25D5%25A3%25D5%25AB%25D6%2580.pdf
http://www.noyemberyan.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
http://www.noyemberyan.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
http://www.ayrumcity.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
http://www.ayrumcity.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
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-Լճկաձոր 

-Հաղթանակ 

-Պտղավան 

Կողբ -Կողբ 

-Զորական 

 5.830 13508 

Իջեւան Իջեւան քաղաքային համայնք 19.099 2767 

Ընդամեը  115.831 140073.46 

 

Իրավական կարգավորումները 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ՝ ՀՀ) հողային քաղաքականության 

հիմքում ընկած են հողային հարաբերությունները: Ըստ ՀՀ Հողային Օրենսգրքի 

Հոդված 4-ի՝ հողային են համարվում այն հասարակական հարաբերությունները, 

որոնք ծագում են հողամասերի տնօրինման, տիրապետման եւ օգտագործման 

կապակցությամբ, ինչպես նաեւ հողային պաշարների կառավարման առնչությամբ 

պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց միջեւ1: 

Նույն օրենքի 63-րդ հոդվածի համաձայն՝ պետությանը եւ համայնքներին 

սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերն օտարվում են 

օրենսդրությամբ չարգելված նպատակներով օգտագործելու համար: Օտարման 

ենթակա հողամասերը որոշվում են հողերի օգտագործման սխեմաների, գլխավոր 

հատակագծերի հիման վրա: 

ՀՀ-ում հողային քաղաքականությունը ղեկավարվում է երեք մակարդակներում. 

 Համայնքային 

 Մարզային 

 Պետական 

Հողերի օտարումը եւ այլ իրավունքներով տրամադրումը իրականացնող լիազոր 

մարմիններն են. 

 Համայնքների վարչական սահմանների ներսում՝ համայնքապետերը 

 Համայնքների վարչական սահմանների դուրս՝ մարզպետերը 

 Իրավաբանական անձանց մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) 

դեպքում` կառավարության լիազորած պետական մարմինը՝ Հողային 

օրենսգրքով եւ մասնավորեցման (ապապետականացման) մասին այլ 

օրենքներով սահմանված կարգով: 

                                                           
1 Տե’ս  https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74667  

http://www.koghbhamaynq.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
http://www.koghbhamaynq.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
http://www.ijevancity.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
http://www.ijevancity.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74667
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ՀՀ-ում համայնքային հողերի կառավարման քաղաքականության եւ հողային 

հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում իրավական հիմք են 

հանդիսանում ՀՀ Հողային օրենսգիրքը2, ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգիրքը3, 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը4 եւ այլ իրավական ակտեր: 

Պետական եւ համայնքային uեփականություն հանդիսացող հողամասերի բաշխման 

հետեւյալ մեխանիզմներն են գործում. 

1. Օտարում 

-Ուղղակի վաճառքի միջոցով 

-Սեփականության իրավունքի անհատույց փոխանցման միջոցով 

-Աճուրդով 

-Փոխանակության միջոցով 

2. Կառուցապատման եւ օգտագործման իրավունքի տրամադրում 

-անհատույց (մշտական) օգտագործման իրավունքով 

- վարձակալության 

ՀՀ-ում յուրաքանչյուր համայնք ինքնուրույն է իրականացնում համայնքային 

սեփականության գույքի աճուրդներն ու մրցույթները` իր աշխատակազմում 

ստեղծված «Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի 

հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների եւ աճուրդների) 

կազմակերպման եւ անցկացման հանձնաժողովների» միջոցով: 

Համայնքներում աճուրդների ու մրցույթների իրականացման գործընթացը 

վերապահված է համայնքների ղեկավարներին: Տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները` համայնքի ղեկավարն ու ավագանին, միասին հաստատում են 

օտարման եւ վարձակալության տրամադրվող համայնքային գույքի ցանկը, իսկ 

համայնքի ղեկավարն աճուրդային հանձնաժողովի միջոցով կազմակերպում է 

աճուրդներն ու մրցույթները: Այսինքն` հանրապետությունում առկա 502   

համայնքների ղեկավարներից յուրաքանչյուրն ինքն է իրականացնում համայնքի 

վարչական տարածքում առկա շարժական ու անշարժ գույքի օտարումն ու 

վարձակալության տրամադրումը եւ ինքն է աճուրդավարը կամ նրա լիազորված 

անձը (ՀՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 68, 1-ին մաս):  

ՏԻ մարմինները աճուրդներն ու մրցույթներն իրականացնում են ՀՀ Հողային 

օրենսգրքով, «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով5, ՀՀ 

Կառավարության 12.04.2001թ. «Պետական եւ համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողամասերն օտարելու եւ օգտագործման տրամադրելու կարգը 

հաստատելու մասին» N 286 որոշմամբ6 , նաեւ՝ ավագանու որոշումներուվ:  

                                                           
2 Տե’ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=74667  
3 Տե’ս   https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74658  
4 Տե’ս https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=73271  
5 Տե’ս https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=75480  
6Տե’ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112739  

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=74667
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74658
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=73271
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=75480
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112739
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Տարվա ընթացքում օտարված, կառուցապատման իրավունքի եւ օգտագործման 

տրամադրված հողամասերն օրենքով սահմանված կարգով գույքային իրավունքների 

պետական գրանցում ստանալուց հետո արտացոլվում են յուրաքանչյուր տարվա 

համար կազմվող հողային հաշվեկշռում (հաշվետվությունում), որը հողերի 

հաշվառում իրականացնող լիազորված պետական մարմինը Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն` հաստատման:  

Հողամասերի օտարում՝ ուղղակի վաճառքի միջոցով. 
 

Հողամասերի ուղղակի վաճառքը Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական 

անձանց եւ քաղաքացիներին կատարվում է` 

ա) գոյություն ունեցող սակավաբնակարան բնակելի շենքերի ու շինությունների 

պահպանման ու սպասարկման համար. 

բ) Հայաստանի Հանրապետության օրենքով եւ միջազգային պայմանագրերով 

նախատեսված դեպքերում. 

գ) եթե անհատական բնակելի տների կառուցման եւ սպասարկման համար 

հողամասերը նախկինում տրամադրվել են օգտագործման իրավունքով. 

դ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ոչ բնակելի 

տարածքները բնակելիի վերափոխելու արդյունքում ձեւավորված` բնակելի տների 

պահպանման եւ սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասերն օտարելիս. 

ե) անշարժ գույքի նկատմամբ առաջին պետական գրանցման նպատակով 

կադաստրային քարտեզագրման արդյունքում համայնքներում հայտնաբերված 

սեփականատերերի կողմից հողամասի նկատմամբ իրավունքը հաստատող 

փաստաթղթերում նշված չափից 20 տոկոսից ավելի հողամասի փաստացի 

օգտագործման դեպքում: 

Հողամասերի ուղղակի վաճառքը կատարվում է կադաստրային հաշվարկային 

արժեքով: Սեփականատերերի կողմից սահմանված չափից ավելի օգտագործվող 

հողամասերն ուղղակի վաճառքի միջոցով ձեռք բերելուց կամ վարձակալելուց 

հրաժարվելու դեպքում` հողամասը վաճառվում է աճուրդային կարգով կամ տրվում է 

վարձակալության: 
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Հողամասերի օտարում՝ սեփականության իրավունքի անհատույց փոխանցման 

միջոցով.    
 

Սեփականության իրավունքի անհատույց փոխանցման միջոցով հողամասերի 

օտարումը իրականացվում է ֆիզիկական անձանց համար եւ սույն ծառայության 

տրամադրման համար իրավական հիմք է հանդիսանում. 

 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը 

 ՀՀ հողային օրենսգիրքը 

 ՀՀ Կառավարության 12.04.2001թ «Պետական եւ համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող հողամասերն օտարելու եւ օգտագործման 

տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 286 որոշումը7 

Ծառայությունը տրամադրվում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրելու նպատակով: 

Ծառայության տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում համայնքի ղեկավարի 

որոշումը՝ ավագանու համաձայնությամբ: Ծառայության տրամադրումը անվճար է: 

Ծառայությունից օգտվելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են դիմումը՝ 

լրացված սահմանված ձեւով (Տե’ս Հավելված 1՝զեկույցի «Հավելվածներ» բաժնում), 

դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը, համայնքային բյուջեի 

նկատմամբ պարտավորություններ չունենալու մասին համապատասխան 

տեղեկանքը:  

Հողամասերի օտարում աճուրդային կարգով.  

 

Հողամասերն աճուրդային կարգով օտարվում են Հայաստանի Հանրապետության 

հողային օրենսգրքի 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ եւ 70-րդ հոդվածներով, «Հրապարակային 

սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով, դասական աճուրդով: 

Ծառայության շահառու են հանդիսանում ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք: 

«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում տեղ գտած հիմնական 

հասկացությունները՝ 

 Աճուրդ` սակարկությունների ձեւ, որի ընթացքում հաղթող է ճանաչվում այն 

մասնակիցը, որն առաջարկել է առավել բարձր գին. 

 Աճուրդի կանոնակարգ` հրապարակային սակարկությունների կազմակերպչի 

սահմանած փաստաթուղթ, որում նախատեսվում են սույն օրենքի համապատասխան 

կազմակերպչի կողմից սահմանման ենթակա դրույթներ. 

 Մեկնարկային գին` լոտի վաճառքի համար նախատեսված գին, որն աճուրդի 

սկզբում առաջարկվում է աճուրդի մասնակիցներին. 

                                                           
7
 Տե’ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=72502  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=72502
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 Լոտ` աճուրդով վաճառվող կամ մրցույթով առաջարկվող գույք կամ իրավունք, 

որն ունի համապատասխան նկարագրություն, սույն օրենքով նախատեսված 

այլ տվյալներ, իսկ աճուրդի դեպքում՝ նաեւ մեկնարկային գին: 

 Գնային հայտի ներկայացում` աճուրդի ընթացքում մասնակցի կողմից 

կատարված գնային առաջարկ, որի չափը չի կարող պակաս լինել 

սակարկության կազմակերպչի կողմից նախապես սահմանված նվազագույն 

հավելման չափից, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենքով: 

 Հրապարակային սակարկությունների մասնակիցներ կամ մասնակիցներ` 

սույն օրենքով սահմանված կարգով նախավճար վճարած եւ հրապարակային  

սակարկությունների միջոցով համապատասխան պայմանագիր կնքելու 

ցանկություն հայտնած անձինք 
 

Աճուրդային կարգով հողամասերի օտարման եւ մրցութային կարգով 

վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մասին 

հայտարարությունները պարտադիր հրապարակվում են զանգվածային 

լրատվության միջոցներով եւ «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում8, ընդ 

որում, աճուրդների վերաբերյալ հայտարարություններում ներառվում են 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, 

մրցույթների դեպքում` 78-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված բոլոր 

տեղեկությունները։ 

Հողամաuերի աճուրդի կազմակերպման փաթեթում ներառվում են օրենքով 

սահմանված անհրաժեշտ հետեւյալ փաստաթղթերը` 
 

ա) օտարման պայմանագրի նախագիծը. 

բ) օտարվող հողամասի հատակագծի նախագիծը. 

գ) քաղաքաշինական գործունեության համար նախատեuվող հողամաuերի համար 

սահմանված կարգով կազմված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի 

նախագիծը՝ օրենքով եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 

քաղաքաշինական, բնապահպանական եւ այլ բնույթի պահանջների եւ 

uահմանափակումների, ելակետային տվյալների ու տեխնիկական պայմանների 

ամրագրմամբ, այդ թվում` հողամաuի նկարագրությունը (կողմնորոշումը, 

թեքությունը, բարեկարգման վիճակը, հաղորդակցուղիների եւ իրացման ենթակա 

կառույցների առկայությունը), շինարարության uկզբի եւ ավարտի ժամկետները: 
 

Աճուրդի կազմակերպման փաստաթղթերի նախագծերի տրամադրումը վճարովի է: 

Աճուրդի արդյունքների ամփոփումից հետո 12-oրյա ժամկետում աճուրդի 

կազմակերպիչը հաղթողին տրամադրում է հողամաս տրամադրելու վերաբերյալ 

լիազոր մարմնի որոշումը, օտարման պայմանագիրը, օտարված հողամասի 

                                                           
8
 Տե’ս http://www.hhpress.am/?fbclid=IwAR0xOqhjaHSOQKAq-sHU2hZjmxJX77yCdWnLfCt_iSAEyKz9X7dC3O7-R34  

http://www.hhpress.am/?fbclid=IwAR0xOqhjaHSOQKAq-sHU2hZjmxJX77yCdWnLfCt_iSAEyKz9X7dC3O7-R34
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հատակագիծը, իսկ քաղաքաշինական գործունեության համար նախատեuվող 

հողամաuերի համար նաեւ` ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը: 

Աճուրդը կազմակերպում է համայնքի ղեկավարը կամ վերջինիս կողմից լիազորված՝ 

աշխատակազմի պաշտոնատար անձը: 

Աճուրդին մասնակցելու համար ներկայացվում են հետեւյալ փաստաթղթերը` 

ա) հայտ` նշելով հողամասի ձեռքբերման նպատակը` համաձայն սույն կարգի N4 

ձեւի (Տե’ս Հավելված 2՝զեկույցի «Հավելվածներ» բաժնում). 

բ) աճուրդին մասնակցության համար սահմանված վճարի անդորրագիր. 

գ) անձնագիր, իրավաբանական անձանց համար` հիմնադիր փաստաթղթերը: 

27. Եթե աճուրդը չի կայանում մեկ հայտ ներկայացնելու պատճառով, ապա 

հողամասն ուղղակի վաճառքի միջոցով կարող է օտարվել առաջին հերթին աճուրդի 

մասնակցության հայտ ներկայացնողին, իսկ նրա հրաժարվելու դեպքում` տվյալ 

համայնքի բնակիչներին՝ աճուրդի արդյունքների ամփոփումից հետո 10-օրյա 

ժամկետում: Ինչպես սակարկությունների արդյունքների, այնպես էլ աճուրդը 

չկայանալու դեպքում կազմվում են համապատասխան արձանագրություններ` 

համաձայն սույն կարգի N 5, 6 եւ 7 ձեւերի: 

Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի օտարումը փոխանակության 

միջոցով  
 

Պետական կամ համայնքային uեփականություն հանդիսացող հողամասերը 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 71-րդ հոդվածին 

համապատասխան կարող են փոխանակվել քաղաքացիների կամ իրավաբանական 

անձանց սեփականությունը հանդիսացող հողամասերի հետ` հողամասերի 

օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու, դրանց սեպաձեւությունը, 

մասնատվածությունը, կտրտվածությունը վերացնելու եւ գյուղատնտեսական 

նշանակության հողամասերի միավորման (խոշորացման) նպատակային ծրագրերին 

աջակցելու նպատակով, ինչպես նաեւ, եթե քաղաքացիներին կամ իրավաբանական 

անձանց տրամադրված կամ նրանց սեփականությունը հանդիսացող 

գյուղատնտեսական կամ բնակելի կառուցապատման հողամասերը դրանց 

սեփականատերերից անկախ պատճառներով չեն կարող օգտագործվել իրենց 

նպատակային նշանակությամբ, մասնավորապես, եթե հողամասերը գտնվում են 

պատերազմական գործողությունների պատճառով ականապատված տարածքներում, 

տեխնածին վտանգներ պարունակող, այդ թվում` սողանքավտանգ գոտիներում, 

հատուկ պահպանվող եւ հատուկ նշանակության այնպիսի տարածքներում, որոնց 

համար` սահմանված իրավական ռեժիմով արգելված է տնտեսական 

գործունեության իրականացումը: 
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Հողամասերը փոխանակվում են քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց 

դիմումների հիման վրա կամ համայնքի ղեկավարի կամ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ: Համայնքի վարչական 

սահմաններում` համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողամասերը 

փոխանակվում են համայնքի ավագանու համաձայնությամբ` համայնքի ղեկավարի 

որոշման հիման վրա: 

Ծառայության տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին են. 

 Հայտ (Տե’ս Հավելված 3՝զեկույցի «Հավելվածներ» բաժնում)` լրացված 

սահմանված ձեւով: Հայտի ձեւը տրամադրում է համայնքապետարանի 

աշխատակազմի աշխատակիցը։ Հայտի ձեւը հնարավոր է ներբեռնել նաեւ 

համայնքապետարանի պաշտոնական էլեկտրոնային կայքի տեղեկատուներ 

բաժնի ձեւաթղթերի շտեմարանից, 

 Հայտատու իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի 

բնօրինակ, հիմնադիր փաստաթղթեր, ՀՎՀՀ, բանկային վավերապայմաններ, 

 Հայտատու քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակ, 

 Աճուրդին մասնակցության համար սահմանված վճարի անդորրագիր, 

  Տեղեկանք` համայնքի բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների մասին։ 

Հողամասերի տրամադրումն անհատույց (մշտական) օգտագործման իրավունքով.  
 

Պետության եւ համայնքների սեփականությանը պատկանող հողերն առանց 

մրցույթի, անհատույց (մշտական) օգտագործման են տրամադրվում`  

1) պետական կամ համայնքային հիմնարկներին ու կազմակերպություններին.  

2) բարեգործական, հասարակական կազմակերպություններին եւ հիմնադրամներին` 

իրենց գործունեության ընթացքում ձեռնարկատիրության հետ չկապված 

գործունեություն իրականացնելու համար.  

2.1) Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին). 

2.2)«Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով9 նախատեսված ՊՄԳ ծրագրի շրջանակներում՝ 

մասնավոր գործընկերոջը. 

Համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետության եւ համայնքների 

սեփականությանը պատկանող հողերը մշտական օգտագործման է տրամադրում 

համայնքի ղեկավարը` լիազորված պետական մարմնի գրավոր հայտի հիման վրա` 

հայտն ստանալու պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հայտին կցվում են`  
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1) մշտական օգտագործման իրավունքով հողամաս ձեռք բերելու մասին լիազորված 

մարմնի որոշումը.  

2) հողամասը ձեռք բերելու նպատակը եւ պահանջվող հողատարածության չափը 

Հողամասի վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի տրամադրումը.  
 

Ծառայությունը տրամադրվում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

հողամասերն օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում արտամրցույթային կարգով 

քաղաքացիներին կամ իրավաբանական անձանց՝ կառուցապատման կամ 

վարձակալության իրավունքով տրամադրելու եւ պայմանագիր կնքելու նպատակով: 

ՀՀ հողային օրենսգրքի 76-81-րդ հոդվածներին համապատասխան` հողամասը 

վարձակալության է տրամադրվում ժամանակավոր օգտագործման համար: 

Հողամաuերի վարձակալությունը չի կարող լինել 99 տարվանից ավելի ժամկետով, 

բացառությամբ գյուղատնտեuական նշանակության հողերի, որոնց վարձակալության 

ժամկետը uահմանվում է մինչեւ 25 տարի, ընդ որում, վարձակալը վարձակալության 

պայմանագիրը նախկին կամ այլ հավաuար պայմաններով կրկին կնքելիu կամ տվյալ 

հողամաuն oտարելու դեպքում ձեռք բերելիu նախապատվության իրավունք ունի: 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 76-81-րդ հոդվածներին 

համապատասխան հողամասերը տրամադրվում են վարձակալության` ժամկետային 

օգտագործման համար: 

Հողամասը վարձակալության իրավունքով տրամադրվում է` 

ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, 

բ) Հայաստանի Հանրապետության եւ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց, 

գ)օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց, 

Հայաստանի Հանրապետությունում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող 

անձանց, 

դ) օտարերկրյա պետություններին եւ միջազգային կազմակերպություններին: 

Հողամասերի կառուցապատման իրավունքը տրամադրվում է միայն Հայաստանի 

Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված հողերի վրա 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 481-րդ հոդվածով սահմանված 

նորմերին եւ կանոններին համապատասխան` մրցութային կարգով` բացառությամբ 

հետեւյալ դեպքերի՝ 

ա) մինչեւ 20 քառ. մետր մակերեսով ավտոտնակների, կրպակների, առեւտրի եւ 

սպասարկման այլ օբյեկտների համար. 

բ) տրամադրված հողամասերի ընդլայնման անհրաժեշտության դեպքում, եթե 

լրացուցիչ տրամադրվող հողամասը հնարավոր չէ որպես առանձին միավոր 

տրամադրել մրցութային կարգով. 
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գ) բարեգործական, հաuարակական կազմակերպություններին եւ հիմնադրամներին` 

իրենց գործունեության ընթացքում ձեռնարկատիրության հետ չկապված 

գործունեություն իրականացնելու համար. 

դ) էներգետիկայի, կապի, տրանuպորտի, կոմունալ եւ համապատաuխան գծային 

ենթակառուցվածքների, ինչպեu նաեւ ցանկացած այլ բնական մենաշնորհային 

ոլորտի հիմնական գործունեությանն առնչվող oբյեկտների (շենքեր, շինություններ, 

այլ oժանդակ կառույցներ) կառուցման համար. 

ե) Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով 

տրամադրված հողամաuի մի մաuն այլ հողoգտագործողի տրամադրելու դեպքում` 

նախկին հողoգտագործողի իրավունքները uահմանված կարգով դադարեցվելուց 

հետո. 

զ) Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով 

իրավաբանական անձանց կամ քաղաքացիներին oգտագործման իրավունքով 

տրամադրված հողամաuերը պետական կամ համայնքային uեփականություն 

հանդիuացող հողամաuերի հետ փոխանակման անհրաժեշտություն առաջանալիu. 

է) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` Հայաստանի 

Հանրապետության մարզպետների, Երեւանի քաղաքապետի ներկայացմամբ: 

Հողերի նպատակային  նշանակությունը  
 

Հողերի նպատակային նշանակությունը որոշակի նպատակների համար հողերի 

օգտագործման եւ շահագործման պայմանների, հատկանիշների եւ 

առանձնահատկությունների համալիրն է: Մինչեւ համայնքի գլխավոր հատակագծի 

հաստատումը համայնքի վարչական տարածքում հողամասերի նկատմամբ 

սեփականության իրավունք ունեցող անձանց, իսկ հողամասերի օգտագործման 

(վարձակալության) կամ կառուցապատման մասին պայմանագրով նախատեսված 

լինելու դեպքում, հողամասերի նկատմամբ համապատասխան իրավունքներ ունեցող 

սուբյեկտների նախաձեռնությամբ, հողերի նպատակային նշանակության 

փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով հաստատում է համայնքի ավագանին` հողերի օգտագործման 

ժամանակավոր սխեմաներով` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2001 

թվականի օգոստոսի 13-ի N 599 որոշմամբ10 ստեղծված հողերի օգտագործման 

ժամանակավոր սխեմաների համաձայնեցման  միջգերատեսչական հանձնաժողովի 

դրական եզրակացության առկայության դեպքում:  

Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդը, ըստ նպատակային նշանակության 

(կատեգորիաների), դասակարգվում է` 

1) գյուղատնտեսական նշանակության. 
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2) բնակավայրերի. 

3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական նշանակության. 

4)էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 

օբյեկտների. 

5) հատուկ պահպանվող տարածքների. 

6) հատուկ նշանակության. 

7) անտառային. 

8) ջրային. 

9) պահուստային հողերի: 

 

Այս ծրագրի շրջանակներում իրականացրած աշխատանքները.  
 

2020թ. հուլիսից նոյեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Քաղաքացիական 

Երիտասարդական Կենտրոնի աշխատակիցները պարբերաբար իրենց անունից 

առցանց տեղեկատվության հարցումներ են ուղարկել Իջեւանի, Բերդի, Նոյեմբերյանի, 

Դիլիջանի, Այրումի, Կողբի համայնքապետարաններ՝ «Տեղեկատվության 

ազատության մասին» ՀՀ օրենքով11 նախատեսված կարգով եւ ժամկետներում 

տեղեկատվություն ստանալու 2010-2020թթ համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողերի օտարման եւ վարձակալության տրմանն առնչվող 

փաստաթղթերի վերաբերյալ: Հարցումների առցանց տարբերակով ուղարկումը 

նպատակ է հետապնդել մի կողմից պարզելու, թե համայնքապետարանների 

պաշտոնական կայքերը որքան արդյունավետ են գործում, մյուս կողմից՝ գնահատելու 

ոչ պաշտոնական հարցումներին համայնքապետարանների արձագանքման որակը:  

Հուլիս ամսում հարցումների ուղարկման եւ պատասխանների ստացման 

ժամանակացույցը ներկայացված է ստորեւ. 

Աղյուսակ N2 

Տեղեկատվության առաջին խումբ հարցումների  ժամանակացույց  
 

Համայնք Տեղեկատվության 

հարցման ուղարկման 

օր 

Պատասխանի 

ստացման օր 

Պատասխանի՝ օրենքով 

սահմանված ժամկետի 

խախտում 

Դիլիջան 13.07.2020 23.07.2020 Խախտում ՝ 7 օրվա 

ուշացմամբ 

Իջեւան 13.07.2020 16.07.2020 Ժամանակին 

Բերդ 13.07.2020 19.07.2020 Ժամանակին 

Նոյեմբերյան 13.07․2020 15.07.2020 Ժամանակին 

Կողբ 13.07.2020  Չի պատասխանել 

Այրում 13.07.2020  Չի պատասխանել 
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«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ 

տեղեկատվություն տնօրինողը պարտավոր է հարցումը ստանալուց հետո 5-օրյա 

ժամկետում պատասխանել դիմողին: Հուլիս ամսին ուղարկված հարցումների 

արդյունքներից ակնհայտ է դառնում, որ Իջեւանի, Բերդի եւ Նոյեմբերյանի 

համայնքապետարանները պահպանել են օրենքի այս պահանջը, իսկ Դիլիջանի 

համայնքապետարանը հարցումանը պատասխանել է օրենքով սահմանված 

ժամկետի խախտմամբ: Կողբի եւ Այրումի համայնքապետարաններից առհասարակ 

արձագանք չի ստացվել՝ ո’չ գրավոր, ո’չ բանավոր:  

Դիլիջանի համայնքապետարանից 2020թ. հուլիսի 16-ին ստացված  հարցման N997-20 

(Տե՛ս Հարցում 1՝ զեկույցի «Հարցումներ» բաժնում)  պատասխանի համաձայն՝ 

հարցվող ողջ տեղեկատվության համար հղում է կատարվել dilijancity.am 

համայնքապետարանի պաշտոնական կայքին, որտեղ զետեղված են համայնքապետի 

եւ ավագանու բոլոր որոշումները 2009թ.-ից սկսած, իսկ դրանից առաջ 

թվագրվածները, ըստ պատասխանի,  ենթարկվել են արխիվացման, ինչի արդյունքում 

այդ տեղեկությունների տնօրինման  իրավունքը փոխանցվել է պետությանը:  

Իջեւանի համայնքապետարանը 2020թ. հուլիսի 16-ին ուղարկած հարցման N407 

պատասխանով (Տե՛ս Հարցում 2՝ զեկույցի «Հարցումներ» բաժնում) տեղեկացրել է, որ 

հարցվող տեղեկատվութունը (օտարված եւ վարձակալության տրված 

հողակտորների ծածկագրեր, հասցե, մակերես, մեկնարկային գին կամ վարձավճարի 

չափ) հրապարակվել են «Հայաստանի Հանապետություն» օրաթերթում, իսկ 

համայնքի ավագանու եւ ղեկավարի համապատասխան որոշումները զետեղված են 

համայնքի պաշտոնական ijevancity.am կայքում:  

Համանման ձեւով է արձագանքել նաեւ Բերդի համայնքապետարանը՝ հուլիսի 19-ին  

հարցման N924/Ել20 պատասխանով (Տե’ս Հարցում 3՝ զեկույցի «Հարցումներ» 

բաժնում) հղում կատարելով Բերդի համայնքապետարանի պաշտոնական 

berdcity.am կայքին:  

Նոյեմբերյանի համայնքապետարանը 2020թ. հուլիսի 15-ի հարցման N Ե-01/612 

պատասխանի  (Տե’ս Հարցում 4՝ զեկույցի «Հարցումներ» բաժնում) մեջ տեղեկացրել է, 

որ հարցվող տեղեկատվությունը տեղադրված է «Հայաստանի Հանրապետություն» 

օրաթերթի հայտարարությունների բաժնում, ինչպես նաեւ Նոյեմբերյանի 

համայնքապետարանի պաշտոնական noyemberyancity.am կայքում:  

Կողբի եւ Այրումի համայնքապետարաններից հարցման պատասխանները 5-օրյա 

ժամկետում չստանալուց հետո Քաղաքացիական Երիտասարդական Կենտրոնի 

աշխատակիցները զանգահարել են նշված համայնքապետարանների 

աշխատակազմի քարտուղարներին (Արսեն Բաբաջանյան՝ Այրումի 

համայնքապետարան, Արմեն Ղուլիջանյան՝ Կողբի համայնքապետարան)՝ 

http://www.dilijancity.am/Pages/Home/Default.aspx
http://www.ijevancity.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
http://www.berdcity.am/Pages/Home/Default.aspx
https://www.facebook.com/noyemberyanihamaynqapetaran/
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պարզաբանումներ ստանալու եւ հարցմանը պատասխանելու վերաբերյալ նրանց 

պարտավորվածությունների մասին հիշեցնելու նպատակով:  

Այրում համայնքի դեպքում հեռախոսազանգի ընթացքում համայնքապետարանի 

աշխատակիցը նշեց, որ հարցմանը պատասխանել չեն կարող, քանի որ հարցվող 

տեղեկատվությունը ծավալուն է, իսկ համայնքապետարանի աշխատակիցները, 

COVID-19-ով պայմանավորված, կանոնավոր կերպով աշխատանքի չեն 

ներկայանում, ինչը լուրջ խոչընդոտներ է իրենց համար առաջացնում 

պարտականությունները իրականացնելու տեսանկյունից:  

Կողբ համայնքի դեպքում համայնքապետարանի աշխատակիցը եւս դժկամություն 

հայտնեց հարցման կապակցությամբ՝ փորձելով պարզել, թե ով է տեղեկատվության 

հարցման ուղարկող կողմը, ինչ նպատակով է նշված տեղեկատվությունը հարցվում 

եւ ինչպես է այն հետագայում օգտագործվելու: Պարզաբանումներ ստանալուց հետո 

պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ Կողբի համայնքապետարանը հարցմանը, 

այդուամենայնիվ, կպատասխանի, սակայն հետագա օրերի ընթացքում հարցման 

պատասխանը չուղարկեց:  

Հաշվի առնելով, որ ստացված պատասխանները թերի էին,  

համայնքապետարանները փաստացի չէին տրամադրել հարցված 

տեղեկատվությունը կամ տեղեկատվության պատշաճ հղումները, այլ հղում էին 

կատարել համայնքապետարանների պաշտոնական կայքերին, ընդ որում ոչ թե 

կոնկրետ հարցման պատասխանները պարունակող էջերին կամ փաստաթղթերին, 

այլ կայքի ընդհանրական հասցեին, ինչը անհնար է համարել որպես հարցմանը 

պատշաճ պատասխան:  

Առաջին խումբ հարցումներին պատշաճ պատասխաններ չստանալու պատճառով, 

կազմակերպությունը երկրորդ անգամ գրավոր հարցումներ է հղել համայնքների 

ղեկավարներին: Այս հարցումները հղվել են կազմակերպության, այսինքն 

իրավաբանական անձի անունից: Նպատակ կար նաեւ պարզելու, թե 

համայնքապետարանները արդյոք տարբերակում կամ խտրականություն կիրառում 

են ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց միջեւ՝ «Տեղեկատվության ազատության 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված իրենց պարտականությունները կատարելիս: 

Օրենքով տեղեկության հարցումներ կարող են հղել ե՛ւ ֆիզիկական, ե՛ւ 

իրավաբանական անձինք, եւ այս տեսանկյունից օժտված են հավասար 

իրավունքներով: Հասկանալով ակնկալվող տեղեկատվության մեծ ծավալը, 

տեղեկության հարցման մեջ նշվել էր, որ ակնկալվում է պատասխանների 

տրամադրումը 30-օրյա ժամկետում:  

Ստորեւ ներկայացված է հարցումների եւ պատասխաների ժամանակագրությունը.  
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Աղյուսակ N3 

Տեղեկատվության երկրորդ խումբ հարցումների  ժամանակացույց  
 

Համայնք Տեղեկատվության 

հարցման ուղարկման օր 

Պատասխանի 

ստացման օր 

Պատասխանի՝ 

օրենքով սահմանված 

ժամկետի խախտում 

Դիլիջան 03.08.2020  Չի պատասխանել 

Իջեւան 03.08.2020  Չի պատասխանել 

Բերդ 03.08.2020 14.08.2020 Ժամանակին 

Նոյեմբերյան 03.08.2020 21.08.2020 Ժամանակին 

Կողբ 03.08.2020  Չի պատասխանել 

Այրում 03.08.2020  Չի պատասխանել 
 

Արդյունքում՝ Բերդի եւ Նոյեմբերյանի համայնքապետարանները «Տեղեկատվության 

ազատության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 30-օրյա ժամկետներում (ինչպես 

նշվել էր տեղեկատվության հարցման մեջ) անհամեմատ որակյալ պատասխաններ են 

տրամադրել, մինչդեռ Իջեւանի, Դիլիջանի, Կողբի, Այրումի 

համայնքապետարաններից պատասխաններ չստացվեցին: Պատասխանները 

ստանալու վերջնաժամկետը 2020թ. սեպտեմբերի 14-ն էր: 

Շարունակելով տեղեկատվության որոնումները` հավելյալ հստակեցումների համար 

ծրագրի իրավաբանի կողմից կատարվել են հեռախոսազանգեր Բերդի եւ 

Նոյեմբերյանի համայնքապետարաններ, ինչի արդյունքում պարզվել է հետեւյալը.  

Բերդ համայնք 

2017թ. ՀՀ կառավարության որոշմամբ կատարվել է համայնքների խոշորացում: 

Խոշորացմանը նախորդած ժամանակահատվածում խոշորացման ենթակա 

համայնքների փաստաթղթերը «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին 

համապատասխան հանձնվել են ՀՀ Ազգային Արխիվ12: Այդ հիմքով ու ղեկավարվելով 

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի13 դրույթներով` Բերդի 

համայնքապետարանը հայցվող տեղեկատվությունը ամբողջական չի տրամադրել: 

Փաստացի, համայնքապետարանի կողմից  2020թ. օգոստոսի 14-ին ուղարկած 

N1100/b1l20 (Տե՛ս Հարցում 5՝ զեկույցի «Հարցումներ» բաժնում) պատասխանը 

տեղեկատվություն էր պարունակում միայն 2018-2020թթ. համայնքային  

սեփականություն հանդիսացող հողերի՝ աճուրդային կարգով օտարելու վերաբերյալ:  

Նոյեմբերյան համայնք 

Համանման ձեւով՝ Նոյեմբերյանի համայնքապետարանը 2020թ. նոյեմբերի 21-ի Nb-

0l/899 պատասխանով (Տե՛ս Հարցում 6՝ զեկույցի «Հարցումներ» բաժնում) 

տեղեկատվություն է տրամադրել միայն 2017թ. նոյեմբերի 1-ի խոշորացումից հետո 

հողերի օտարման ոլորտում իրականացրած գործարքների վերաբերյալ: Բացի այդ 
                                                           
12 Տե’ս http://www.armarchives.am/    
13 Տե’ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=98338  

http://www.armarchives.am/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=98338
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տրամադրված ինֆորմացիան վերաբերվում էր բացառապես աճուրդ-վաճառքներին, 

մինչդեռ պաշտոնական կայքի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հողերի՝ այլ 

եղանակներով օտարման մասին համապատասխան որոշումներ եւս կայացվել են:  

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ հանրային կառավարման համակարգը առավել 

թափանցիկ, հաշվետու եւ ներառական դարձնելու նպատակով 2018թ ՀՀ Տարածքային 

կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը Բաց կառավարման 

գործընկերություն-Հայաստան նախաձեռնության շրջանակներում (այսուհետ՝ ԲԳԿ) 

գործողությունների չորրորդ ծրագրի (2018-2020թթ.) հանձնառություններից մեկով14 

համայնքային կայքերի արդիականացման պարտավորություն էր ստանձնել: 

Մասնավորապես, այն  ենթադրում է համայնքային գույքի կառավարման բաղադրիչի 

բարելավում, որը թույլ կտա համայնքային գույքի, դրա կառավարման վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը թափանցիկ եւ մատչելի դարձնել բնակիչների համար՝ 

միաժամանակ ապահովելով ներդրողներին հետաքրքրող տեղեկատվությունների 

հասանելիությունը: Հանձնառության իրականացումը ուղղակիորեն անդրադառնալու 

է համայնքային հողերի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ու 

կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը:  
 

Համայնքային կայքերի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հետազոտության 

թիրախ 6 համայնքները նախաձեռնել են կայքերի արդիականացման գործընթացը՝ 

կայքերում ներառելով նոր՝ «համայնքային գույք» պատուհանը, որը 

տեղեկատվություն է տրամադրում նաեւ համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողերի վերաբերյալ: Կայքերի արդիականացման ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքների ծավալը եւ որակը ըստ համայնքների տատանվում է, այս առումով 

առավել արդյունավետ գործում է Դիլիջանի համայնքապետարանի կայքը: 
 

Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են նաեւ. 

 2010-2020թթ. հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման 

ծավալները, հիմնական միտումները, դինամիկան: 

 2010-2020թթ. աճուրդների կազմակերպման գործընթացը՝ 

ընթացակարգեր, իրավական կարգավորումներ:  

 

Հողերի գործառնական նշանակության փոփոխության միտումները Տավուշի մարզում 
 

Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության 

պաշտոնական տվյալներով՝ Տավուշի մարզում 2012-2020թթ. ընթացքում 

նպատակային նշանակությունը փոխած հողերի բաշխվածության ամփոփ պատկերը 

ներկայացված է ստորեւ բերված գծապատկերում. 
 

                                                           
14 Տե’ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=133780  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=133780
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Գծապատկեր N1 

Տավուշի մարզում 2012-2020թթ. նպատակային նշանակությունը փոխված հողերի 

բաշվածությունը ըստ համայնքների 

 
 

Ըստ ներկայացված տվյալների՝ 2012-2020թթ. ընթացքում Տավուշի մարզում 

հողերի նպատակային նշանակության ամենաշատ փոփոխությունները 

բացարձակ ծավալով գրանցվել են խոշորացված Կողբ, Այրում, Դիլիջան 

համայնքներում: 

Կողբ համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր 

մակերեսը 1,884,928,09մ2 է (31 միավոր), որի մեջ մեծ տեսակարար կշիռ ունեն 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերը՝ 1345783,08մ2՝ (25 միավոր) 

մոտավորապես 71%: Նշված ժամանակահատվածում հողերի նպատակային 

նշանակության զգալի փոփոխությունները պայմանավորված են այն 

հանգամանքով, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը հիմնականում 

չեն մշակվում՝ Ադրբեջանի հետ շփման գծին մոտ լինելու (200 հա), հողերի 

սեփականատերերի մի մասի համայնքից  բացակայության, բնակչության 

նյութական միջոցների սղության,  հողի ցածր բերքատվության եւ մի շարք այլ 

պատճառներով: Փոխարենը՝ դրանց նպատակային նշանակությունը փոփոխվել 

է՝  արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական 

օբյեկտների շինարարության համար՝ 517840մ2 (4 միավոր): 
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Այրում համայնքի հողային հաշվեկշռում առկա է 8,953,731,36մ2 (441 միավոր)  հող, 

որից 8510262,05մ2՝ (265 միավոր) մոտավորապես 95%-ը, այգեգործական եւ 

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են, 44717,6մ2՝ (2 միավոր) 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական օբյեկտների 

շինարարության համար: Չնայած այն հանգամանքին, որ գերակշռող են 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերը՝ Այրում համայնքը, այդուամենայիվ, 

իր ունեցած աշխարհագրական դիրքով ու առկա արտադրական 

ենթակառուցվածքներով զարգանում է որպես քաղաքային համայնք, որով էլ 

պայմանավորված են հողերի նպատակային նշանակության փոփոխությունները՝ 

գյուղատնտեսականից առեւտրաարդյունաբերականի ու արտադրականի:  

 

Դիլիջան համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր 

մակերեսը 4732,38 հա է (955 միավոր), անտառային հողերինը՝ (ազգային պարկ) 

1786,4հա: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ գերակշռում են 

արոտավայրերը՝ 4527,7 հա, ինչը տեղի բնակչությանը հնարավորություն է 

տալիս զբաղվել անասնապահությամբ եւ շատ քիչ դեպքերում՝ 

գյուղատնտեսությամբ, որը, սակայն մեծ եկամտաբերություն չի ապահովում:  

1345783,08քմ

(71%)

517840քմ (28%)

21305 քմ (1%)

Հողերը՝ ըստ մակերեսի (Կողբ համայնք)

Գյուղատնտեսական Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական օբյեկտների շինարարության Բնակավայրի

8510262,05 քմ 

(95%)

44717,6քմ (1%)

398346,7քմ (4%)

Հողերը՝ ըստ մակերեսի (Այրում համայնք)

Գյուղատնտեսական

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական օբյեկտների շինարարության 

Բնակավայրի
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Հաշվի առնելով համայնքի բնակլիմայական բարենպաստ պայմանները, դեռեւս 

խորհրդային ժամանակաշրջանից հանրային ընկալումների մեջ արմատացած  

առողջարանային գոտու համբավը՝ վերջին տարիներին Դիլիջան համայնքը 

որպես ռազմավարական ուղղություն է սահմանել տուրիզմը, բավականին մեծ 

ներդրումներ են իրականացվել տուրիստական ենթակառուցվածքների 

զարգացման ուղղությամբ: 2012-2020թթ. հողերի նպատակային նշանակության 

փոփոխության վերլուծությունները եւս ցույց են տալիս, որ տեղ գտած 

փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են գյուղատնտեսական 

նշանակության եւ անտառային  հողերի վրա հանգստյան գոտիների, 

սպասարկման, սննդի կետերի կառուցման աշխատանքների հետ: 

 

 

Գծապատկեր N2 

Տավուշի մարզում 2012-2020թթ. նպատակային նշանակությունը փոխված հողատածքների 

ընդհանուր մակերեսը. 

 

 

13507586,72 

քմ( 87%)

273712.80 քմ (2%)

1439218,84քմ (9%)

265177,60քմ (2%)

70797,80քմ (0,4%)

Հողերը՝ ըստ մակերեսի (Դիլիջան համայնք)
Գյուղատնտեսական

Էներգետիկայի տրանսպորտի, կապի եւ կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների

Բնակավայրի

Հատուկ պահպանվող տարածքներ

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական օբյեկտների շինարարության 
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Հատկանշական է, որ 2012-2020թթ. ժամանակահատվածում հողերի նպատակային 

նշանակության փոփոխության միտումների  զգալի տարբերություններ են նկատվել. 

2015թ. գրանցվել է ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 23,7 հա, իսկ 2019թ. ամենացածր՝ 2,8 հա: 

Աղյուսակ N4 2015թ. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն ներկայացված  Տավուշի մարզի 

հողաշինարարական գործերի ամփոփ տեղեկագիր 

Համայնքի 

անվանումը 

Հողատարածքի 

մակերեսը (հա) 

Սեփականության 

սուբյեկտ 
Նպատակային նշանակ. Փոփոխության 

նպատակ Նախկին Նախատեսվող 

Այգեձոր 

0,0064 Համայնքային Գյուղատնտ. 
էներգետիկայի,կա

պի, տրանսպորտի 

եւ կոմունալ 

ենթակառուցվածքն

երի 

Թվային 

հեռուստակայան 
0,0064 Համայնքային Բնակավայր 

Գոշ 0,0610 
Իրավաբանական 

անձ 
Բնակավայր 

էներգետիկայի,կա

պի, տրանսպորտի 

եւ կոմունալ 

ենթակառուցվածքն

երի 

ՓՀԷԿ-ի 

ենթկայան 

կառուցված է 

Դեղձավան 1,3695 Համայնքային Գյուղատնտ. 

հատուկ 

պահպանվող 

տարածք                                

պատմամության եւ 

մշակութային 

Գերեզմանոց 

Հաղթանակ 0,0025 Համայնքային Գյուղատնտ. 

էներգետիկայի,կա

պի, տրանսպորտի 

եւ կոմունալ 

ենթակառուցվածքն

երի 

Կապի եւ 

ազդանշանի 

աշտարակ (կայմ) 

Հաղթանակ 1,2124 Համայնքային Գյուղատնտ. 

էներգետիկայի,կա

պի, տրանսպորտի 

եւ կոմունալ 

ենթակառուցվածքն

երի 

Աղբավայր 

Աղավնավանք 0,1737 Համայնքային 

Արդյունաբերո

ւթյան, 

ընդերքօգտագ

ործման եւ այլ 

արտադրակա

ն օբյեկտների 

Բնակավայրի՝ 

բնակելի 

կառուցապատման 

Անհատական 

բնակելի տուն 

Կողբ 

3,4263 Պետական Անտառային Հատուկ 

պահպանվող 

տարածքների 

հողեր 

Հանգստի գոտի 
1,9784 Համայնքային Գյուղատնտ. 

Արծվաբերդ 0,0060 Համայնքային Գյուղատնտ. 

Բնակավայրի՝ 

հասարակական 

կառուցապատման 

Ինքնակամ 

կառուցված 

սննդի օբյեկտի 

օրինականավմա

ն համար: 

Բաղանիս 0,0200 Պետական Անտառային 

Էներգետիկայի,կա

պի, տրանսպորտի 

եւ կոմունալ 

ենթակառուցվածքն

երի 

Թվային 

հեռուստակայան 
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Հովք 0,3000 Համայնքային Գյուղատնտ. 

Բնակավայրի՝ 

բնակելի 

կառուցապատման 

Անհատական 

բնակելի տուն 

Հաղթանակ 0,2010 Պետական 
Հատուկ 

պահպանվող 

Բնակավայրի՝ 

բնակելի 

կառուցապատման 

Սննդի օբյեկտ 

Դիտավան 0,3981 Պետական Տրանսպորտի 

Բնակավայրի՝ 

հասարակական 

կառուցապատման 

Ավտոտեխսպաս

արկման կայան 

Թեղուտ 9,6057 Քաղաքացու Գյուղատնտ. 
Հատուկ 

պահպանվող 
Հանգստի գոտի 

Ոսկեվան 0,1802 Քաղաքացի Գյուղատնտ. 

Բնակավայրի՝ 

բնակելի 

կառուցապատման 

Անհատական 

բնակելի տան 

օրնականացման 

նպատակով 

 

Կիրանց 0,0636 Պետական Անտառային 

Արդյունաբերությա

ն, 

ընդերքօգտագործմ

ան եւ այլ 

արտադրական 

16օբյեկտների 

«Հայանտառ» ՓԲԸ  

«Սեւաքար ա/տ» 

անասնապահակ

ան ֆերմայի պետ. 

Գրանցում 

Կիրանց 0,0016 Պետական Անտառային 

Էներգետիկայի,18կ

ապի, 

տրանս19պորտի եւ 

կոմո20ւնալ 

ենթակառո21ւցված

քների22 

Թվային 

հեռուստակայան 

Գետահովիտ 0,5329 Պետական Անտառային 
Հատուկ 

պահպանվող 
Հանգստի գոտի 

Կողբ  7,2007 Պետական Գյուղատնտ. 

Արդյունաբերությա

ն, 

ընդերքօգտագործմ

ան եւ այլ 

արտադրական 

օբյեկտների 

Ցեոլիտային 

տուֆի 

հանքավայր 

Կողբ 0,2240 քաղաքացու Գյուղատնտ. 

Բնակավայրի՝ 

հասարակական 

կառուցապատման 

Ավտոտեխսպաս

արկման կետ 

Նավուր 0,0687 Համայնքային Գյուղատնտ. 

Բնակավայրի՝ 

հասարակական 

կառուցապատման 

Մանկապարտեզ 

Գետահովիտ 0,0204 Պետական Անտառային 

Էներգետիկայի, 

կապի, 

տրանսպորտի եւ 

կոմունալ 

ենթակառուցվածքն

երի 

Քլորակայան 

Աչաջուր 0,4194 Քաղաքացի 

Արդյունաբերո

ւթյան, 

ընդերքօգտագ

ործման եւ այլ 

արտադրակա

ն օբյեկտների 

Բնակավայրի՝ 

հասարակական 

կառուցապատման 

Մանկական 

ժամանցի վայր 

Ընդամենը  27,4744     
 

2015թ. Տավուշի մարզի հողաշինարարության մեջ գերակշռում են գործարքները, որոնք 

ուղղված են գյուղատնտեսական եւ անատառային հողերի նպատակային 
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նշանակության փոփոխությանը հիմնականում էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի եւ 

կոմունալ ենթակառուցվածքների համար նախատեսված հողերի: Գերակշռում են 

համայնքային ու պետական հողերի հետ առնչվող գործարքները՝ թվային 

հեռուստակայանների կառուցում Այգեձոր, Բաղանիս, Կիրանց համայնքներում, 

ցեոլիտային տուֆի հանքավայրի կառուցում Կողբ համայնքում, քլորակայանի 

կառուցում Գետահովիտ համայնքում եւ այլն: Շատ են նաեւ դեպքերը, երբ համայնքային 

եւ պետական հողերը փոխել են իրենց նպատակային նշանակությունը՝ սննդի կետերի, 

ավտոտեխսպասարկման կայանների, անհատական բնակելի տների, հանգստյան 

գոտիների կառուցման համար:  

Հակառակը, հողերի նպատակային նշանակության անհամեմատ քիչ գործարքներ են 

իրականացվել 2019թ., ընդ որում՝ համայնքային ու պետական հողերի նպատակային 

նշանակության փոփոխման մեկ դեպք է հաշվառվել՝ Գոշ գյուղում (Դիլիջան համայնք), 

ինչի արդյունքում գյուղատնտեսական հողերի նպատակային նշանակության 

փոփոխվել է հատուկ պահպանվողի՝ Գոշավանքի եկեղեցական համալիրին վերաբերող 

աշխատանքների իրականացման համար:  

Աղյուսակ N5 

2019թ. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն ներկայացված հողաշինարարական գործերի 

ամփոփ տեղեկագիր 
 

Համայնքի 

անվանումը 

Հողատարածքի 

մակերեսը /հա/ 

Սեփականության 

սուբյեկտ 

Նպատակային նշանակ. Փոփոխության 

նպատակ 
Նախկին նախատեսվող 

Դիլիջան 

(Հովք)  

1,0 Քաղաքացի Գյուղտնտ./ 

արոտավայր 

Արդյունաբերու-

թյան, 

ընդերքօգտագո

րծ-ման եւ այլ 

արտադրական 

օբյեկտների 

Ինքնակամ 

կառուցված 

սառնարանների 

օրինականացում 

Դիլիջան (Գոշ)  1,7 Համայնք Գյուղտնտ./ 

արոտավայր 

Հատուկ 

պահպանվող 

Գոշավանք 

Ընդամենը 2,7     

 

Աճուրդների կազմակերպման գործընթացը Տավուշի մարզում 
 

Տավուշի մարզում աճուրդների կազմակերպման ընթացակարգերի, ծավալների եւ 

կիրառվող պրակտիկայի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն ստանալու համար 

դեկտեմբեր ամսին  հարցումներ են ուղարկվել թիրախ համայնքներ, որոնց 

բովանդակությունը ենթադրել է հետեւյալ տեղեկատվության տրամադրումը. 

 Հողերի կառավարման ամենամյա եւ հնգամյա ծրագրեր: 

 Աճուրդների կազմակերպման ընթացակարգեր (աճուրդների 

կազմակերպման հանրային իրազեկման գործիքներ, ժամկետներ, 
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մեկնարկային գին, մուտքի վճար, նախավճար, մասնակցության 

վճար):  

 Աճուրդների քանակ, օտարված հողերի քանակ, օտարման 

արդյունքում ձեւավորած եկամտի չափ: 

Հարցումների ուղարկման եւ պատասխանների ստացման ժամանակագրությունը 

ներկայացված է ստորեւ. 

Աղյուսակ N6  

Հողերի կառավարման ամենամյա եւ հնգամյա ծրագրեր 
 

Համայնք Տեղեկատվության 

հարցման ուղարկման 

օր 

Պատասխանի 

ստացման օր 

Խախտում 

Դիլիջան 02.12.2020  Չի պատասխանել 

Իջեւան 02.12.2020 07.12.2020 Ժամանակին  

Բերդ 02.12.2020  Չի պատասխանել 

Նոյեմբերյան 02.12.2020  Չի պատասխանել 

Կողբ 02.12.2020 10.12.2020 Խախտում՝ 1 օր ուշացմամբ  

Այրում 02.12.2020  Չի պատասխանել 
 

¦Տեղական ինքնակառավարման մասին§ ՀՀ օրենքի Հոդված 43-ի համաձայն՝ 

համայնքաի ղեկավարը մշակում եւ կազմում է համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող հողերի կառավարման ամենամյա եւ հնգամյա ծրագրերը, որոնք կազմում 

են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ մասը, եւ դրանք 

ներկայացնում համայնքի ավագանու հաստատմանը:  
 

Չնայած օրենքի պահանջին՝ Իջեւանի համայնքապետարանը ¦Տեղակատվության 

ազատության մասին§ ՀՀ օրենքով նախատեսված 5-օրյա ժամկետներում N745 

պատասխանով (Տե’ս Հարցում 7` զեկույցի «Հարցումներ» բաժնում) տեղեկացրեց, որ 

Իջեւանի համայնքապետարանը փաստացի չունի հողերի կառավարման ամենամյա եւ 

հնգամյա պլաններ:  
 

Կողբ համայնքին ուղարկված հարցմանը տրվել է համանման պատասխան-գրություն, 

որում մասնավորապես տեղեկացվում էր, որ «… հողերի ամենամյա եւ հնգամյա 

պլաններ չունեն»: Գրավոր հարցմանը համայնքապետարանը պատասխանել էր 

էլեկտրոնային փոստի միջոցով, առանց պաշտոնական գրության, ինչը աշխատանքային 

ընթացակարգերի եւ գրավոր հարցումներին պատասխանելու ցածր որակի մասին է 

վկայում:   
 

Դիլիջանի, Նոյեմբերյանի, Բերդի, Այրումի համայնքապետարաններից պատասխաններ 

չեն ստացվել:  
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 Այդուամենայնիվ, թիրախ համայնքների զարգացման հնգամյա պլանների 

մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ նշված համայնքներից եւ ոչ մեկը 

չունի հողերի կառավարման ամենամյա եւ հնգամյա ծրագրեր:  
 

Դեկտեմբերին ամսին  աճուրդների կազմակերպման ընթացակարգերի վերաբերյալ 

տեղեկություն ստանալու նպատակով առանձին հարցումներ եւս ուղարկվել են, որոնց 

պատասխանների ստացման ժամանակացույցը ներկայացված է ստերեւ բերված 

աղյուսակում.   

Աղյուսակ N7  

Աճուրդների կազմակերպման ընթացակարգեր 
 

Համայնք Տեղեկատվության 

հարցման ուղարկման օր 

Պատասխանի 

ստացման օր 

Խախտում 

Դիլիջան 04.12.2020  Չի պատասխանել 

Իջեւան 04.12.2020 10.12.2020 Ժամանակին 

Բերդ 04.12.2020 21.12.2020 Խախտում՝11 օր ուշացմամբ 

Նոյեմբերյան 04.12.2020 10.12.2020 Ժամանակին  

Կողբ 04.12.2020  Չի պատասխանել 

Այրում 04.12.2020  Չի պատասխանել 
 

Իջեւանի համայնքապետարանը 2020թ. դեկտեմբերի 4-ին ուղարկված հարցման N750 

պատասխանի համաձայն (Տե’ս Հարցում 8` զեկույցի «Հարցումներ» բաժնում) 

տեղեկացրել է, որ աճուրդների վերաբերյալ հանրային իրազեկում իրականացնելիս,  

մեկնարկային գին, մասնակցության վճարի չափ, նախավճար սահմանելիս 

համայնքապետարանը առաջնորդվում է  ¦Հողային օրենսգրքի§  68-րդ, 69-րդ, 70-րդ 

հոդվածներով, ինչը նշանակում է, որ աճուրդի կազմակերպիչը հանդիսանում է 

համայնքի ղեկավարը, ով եւ հայտարարում է համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողամասերի կամ դրանց առանձին հատվածների աճուրդով վաճառքի 

մեկնարկային գինը՝ համայնքի ավագանու որոշման հիման վրա: Թեպետ հարցումը 

առնչվում էր 2010-2020թթ. ընկած ժամանակահատվածին, տրամադրված ինֆորմացիան 

վերաբերում էր 2014-2020թթ., քանի որ մինչ այդ ժամանակահատվածին վերաբերող ողջ 

փաստաթղթերը արխիվացվել էին եւ գտնվում էին Ազգային արխիվում:   

Աղյուսակ N8  

Ամփոփ տեղեկատվություն 2014-2020թթ Իջեւան համայքում կայացած աճուրդների վերաբերյալ 
 

Տարեթիվ Աճուրդների 

քանակ 

Օտարված անշարժ գույքի 

/քմ/ 

Եկամուտը 

/ՀՀ դրամ/ 

2014  30 1247 17777997 

2015 27 4816 6676202 

2016 44 21934 38051946 

2017 40 89644 26585171 

2018 324 73171 113153341 

2019 29 21355 16162090 

2020 25 856798 7527859 

Ընդամենը 2014-2020 թթ. 229 220734 225934606 
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2014-2020թթ. ընթացքում Իջեւան քաղաքում իրականացվել է 229 աճուրդ, օտարվել է 

220734 քմ հող, իսկ ստացված հասույթը կազմել է 225.934.606 ՀՀ դրամ: Ամենաշատ 

աճուրդներ իրականացվել են 2016թ.՝ 44 աճուրդ, որի արդյունքում ձեւավորվել է  

38.051.946 (17%) ՀՀ դրամ հասույթ, սակայն համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողերի օտարումից ձեւավորած ամենաբարձր եկամուտը գրանցվել է 

2018թ.՝ 113.153.341 (50%) ՀՀ դրամ, այն դեպքում, երբ իրականացվել է ընդամենը 34 

աճուրդ:  

ՀՀ «Հողային օրենսգրքի» 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում է, որ աճուրդով 

վաճառքի մեկնարկային գինը չի կարող պակաս լինել հողի կադաստրային արժեքի 50 

տոկոսից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում 

ընդգրկված սահմանամերձ, լեռնային, բարձրլեռնային, ծայրամասային 

բնակավայրերում աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը` հողի կադաստրային 

արժեքի 30 տոկոսից: Սակայն եթե հաշվի առնենք, որ հողի կադաստրային արժեքի 

գնահատում վերջին անգամ կատարվել է 1997թ., ակնհայտ է դառնում, որ 

իրականացված աճուրդ-վաճառքների արդյունքում ձեւավորված եկամուտները զիջում 

են հողի շուկայական արժեքին, որը տարիների ընթացքում զգալիորեն աճել է:  

Նոյեմբերյանի համայնքապետարանը դեկտեմբեր ամսին ժամկետի մեկօրյա 

խախտմամբ NԵ-01/]174 գրությամբ (Տե'ս Հարցում 9՝ զեկույցի «Հարցումներ» բաժնում)  

պատասխանել է հարցմանը: Դրանում, մասնավորապես ասվում է, որ «... հարցումը չի 

համապատասխանում ՀՀ Սահմանադրության «Տեղեկատվության ազատության 

մասին» ՀՀ  օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջներին»: Հարկ է նշել, որ տեղեկատվություն 

ստանալու իրավունքը կարգավորվում է ՀՀ Սահմանադրության 51-րդ եւ 

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ  օրենքի 9-րդ հոդվածով:   Պատասխանի 

նման ձեւակերպումը մի կողմից մատնանշում է համայնքապետարանի վարչակազմի՝ 

ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի թերի իմացությունը, մյուս կողմից անհիմն 

խոչընդոտում տեղեկատվություն ստանալու քաղաքացու իրավունքը, քանի որ չի 

մատնանշում, թե «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ  օրենքի 9-րդ հոդվածի որ 

ենթակետով է պայմանավորված տեղեկատվության տրամադրման մերժումը:  

Բերդի համայնքապետարանը  հարցման N 1730/Ել/20 պատասխան-գրությամբ (Տե’ս 

Հարցում 10) տեղեկացրել է, որ աճուրդների կազմակերպման իրավական 

կարգավորումների հիմքում ընկած են ՀՀ Հողային օրենսգրքի 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ եւ 70-

րդ հոդվածները եւ «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքը: 

Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կամ դրանց առանձին 

հատվածների աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը հայտարարում է համայնքի 

ղեկավարը` համայնքի ավագանու որոշման հիման վրա: 
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Աճուրդի նախավճարի եւ մասնակցության վճարի չափը սահմանվում է ըստ ՀՀ Հողային 

օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի: 

Համայնքապետարանը փաստացի տրամադրել է ինֆորմացիա 2018-2020թթ. ընթացքում 

իրականացրած աճուրդների վերաբերյալ, քանի որ 2010-2017թթ. կայացած աճուրդների 

փաստաթղթերն արխիվացվել են ՀՀ Ազգային արխիվում:  
 

Աղյուսակ N9 

Ամփոփ տեղեկատվություն 2014-2020թթ Բերդ համայնքում կայացած աճուրդների վերաբերյալ 

Տարեթիվ Աճուրդների քանակ Օտարված անշարժ գույքի 

(քմ) 

Եկամուտը 

(ՀՀ դրամ) 

2018 3 21202 2.394.400 

2019 22 87110 8.702.100 

2020 13 58942 5.929.000 

Ընդամենը 2018-2020թթ 38 167258 17.025.500 
 

2018-2020թթ. ընթացքում Բերդ խոշորացված համայնքում 38 միավոր աճուրդ-վաճառքի 

արդյունքում օտարվել է 167255,37 հա հող՝17.025.500 ՀՀ դրամ արժողությամբ:  

Կազմակերպությունը, այդուամենայնիվ, Տավուշի մարզում իրականացված աճուրդների 

վերաբերյալ առավել ամփոփ տեղեկատվություն ստանալու համար հարցում էր 

ուղարկել նաեւ Կադաստրի կոմիտե, ըստ որի՝ 2010-2020թթ. Տավուշի մարզում 

իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 2272 միավոր հողի աճուրդ, որի արդյունքում 

համայնքային եւ պետական սեփականություն հանդիսացող հողերից օտարվել է  567,31 

հա հող՝  2.647.907.971 ՀՀ դրամով:  

Աղյուսակ N10 

ՀՀ Տավուշի մարզում 2010-2020 թվականների ընթացքում աճուրդային եղանակով օտարված (Կադաստրի 

կոմիտեի կողմից պետական գրանցում ստացած) հողամասերի վերաբերյալ 

 

Աճուրդի 

իրականացման 

տարեթիվը 

Աճուրդների 

ընդհանուր 

քանակը 

Աճուրդային 

եղանակով 

օտարված 

հողամասերի 

ընդհանուր 

մակերեսը 

 (հա) 

Աճուրդային 

եղանակով 

օտարված 

հողամասերի 

վաճառքի 

պայմանագրային 

ընդհանուր գինը 

(ՀՀ դրամ) 

Աճուրդային եղանակով 

օտարված հողամասերի 

ընդհանուր 

կադաստրային արժեքը՝ 

պետական եւ 

համայնքային 

սեփականություն 

հանդիսացող հողի 

օտարման նպատակով 

 (ՀՀ դրամ) 

2010 263 52,63 691 377 926 585 812 198 

2011 139 28,69 365 921 754 262 748 335 

2012 162 34,70 247 082 667 159 301 065 

2013 171 29,26 321 209 133 214 030 689 
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2014 195 29,81 201 480 089 161 208 099 

2015 191 32,36 126 743 559   88 983 770 

2016 181 72,62 150 548 795 294 308 860 

2017 162 50,72 83 960 365 89 574 066 

2018 224 48,24 111 528 462 120 968 168 

2019 361 132,81 186 980 509 155 507 086 

2020 223 55,47 161 074 712 130 509 160 

Ընդամենը 2 272 567,31 2 647 907 971 2 262 951 496 

 

Գծապատկեր 3 

Տավուշի մարզում 2010-2020թթ. աճուրդային կարգով համայնքային եւ պետական 

սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարման արդյունքուն ձեւավորված եկամտի եւ 

հողի կադաստրային արժեքի տարբերությունը (%) 

 

 

Բերված գծապատկերից երեւում է, որ բացառությամբ 2016թ.-ի՝  մնացած բոլոր 

տարիներին հողը օտարվել է կադաստրային արժեքից թանկ գնով՝51%, (-143 760 065 

ՀՀ դրամի պակաս), ընդ որում ամենաբարձ ցուցանիշը գրանցվել է 2012թ.՝ 155% 

(87.781.602 ՀՀ դրամի օգուտ): 
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Եզրակացություններ եւ առաջարկություններ 

 

Ելնելով կատարված ուսումնասիրությունից՝  ՔԵԿ ՀԿ-ն մշակել է 

առաջարկություններ այս ոլորտի բարեփոխման համար 

 

Առաջարկություններ ՏԻՄ-երի համար 

Խնդիր 1. Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված  

43.2-ի՝ համայնքի ղեկավարը մշակում եւ կազմում է համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող հողերի կառավարման ամենամյա եւ հնգամյա ծրագրերը, որոնք 

համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ մասն են, եւ՝ դրանք 

ներկայացնում համայնքի ավագանու հաստատմանը: Հետեւաբար, հնգամյա 

զարգացման ծրագրով պլանավորված գործողությունների իրականացումն 

ուղղակիորեն պայմանավորված է նրանով, թե աճուրդների արդյունքում որքան 

ֆինանսական միջոց կմուտքագրվի ֆոնդային բյուջե: 

Հետազոտության թիրախ համայնքների զարգացման հնգամյա պլանների 

ուսումնասիրությունը, ինչպես նաեւ որոշ համայնքապետարաններից ստացված 

հարցումների պատասխանները ցուց տվեցին, որ համայնքապետերը սույն 

փաստաթղթերը մշակելիս գործել են օրենքի խախտմամբ՝ դրանցում չներառելով 

օրենքով պահանջվող հողերի կառավարման ամենամյա եւ հնգամյա ծրագրերը: 

Զարգացման հնգամյա պլանները չեն պարունակում հողօգտագործման 

ռազմավարությանը եւ քաղաքականություններին առնչվող տեղեկատվություն, 

դրանք ավելի շատ համայնքային հողերի նկարագրություն են, օրինակ՝ Իջեւանի, 

Դիլիջանի, Նոյեմբերյանի, Այրումի, Կողբի համայնքների դեպքում, իսկ Բերդ 

համայնքի զարգացման հնգամյա պլանի մեջ ներառված են միայն հնգամյա 

ժամկետում հողերի օտարման կանխատեսվող ծավալները: 

Առաջարկություն 1. Վերանայել  համայնքների զարգացման հնգամյա պլանները՝ 

դրանցում ներառելով հողերի կառավարման ամենամյա եւ հնգամյա պլանները 

այնպես, որ համայնքային հողերի օտարումը սերտորեն շաղկապված լինի 

համայնքային խնդիրների լուծման հետ, այսինքն` համայնքը պետք է ունենա հողերի 

կառավարման ծրագիր, աճուրդային կանոնակարգ եւ դրանով առաջնորդվի 

յուրաքանչյուր աճուրդ կազմակերպելու ժամանակ: 

Խնդիր 2. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 11-ի 7-րդ 

ենթակետ սահմանում է, որ 3000 եւ ավելի բնակիչ ունեցող համայնքը պետք է ունենա 

պաշտոնական համացանցային կայք, որում առկա պետք է լինեն համայնքի 

ղեկավարի եւ ավագանու ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերը, ինչպես նաեւ 

քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը, բացառությամբ պետական, 



33 

ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող, համայնքի 

ավագանու համաձայնությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով օտարման կամ օգտագործման տրամադրվող համայնքի 

սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ցանկի: Հետազոտության ընթացքում 

համայնքների կայքերի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դրանց վարման 

արդյունավետությունը տատանվում է, որոշ տարիների ներբեռնված ավագանու 

որոշումների քանակը չի արտացոլում նշված տարում ավագանու գործունեության 

ամբողջ բովանդակությունը:  

Առաջարկություն 2. Համայնքապետերը պետք է բարելավեն տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունն ու 

հաշվետվողականությունը՝ հանրային նախաձեռնողական, պրոակտիվ իրազեկման 

գործիքներով (համայնքապետարանների պաշտոնական կայքեր, ցուցանակներ) 

բնակիչներին տրամադրելով տեղեկատվություն ավագանու որոշումների եւ ՏԻՄ-երի 

գործունեության հետ առնչվող այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ: 

Խնդիր 3. Տեղեկատվության հարցումների պատասխանների ուսումնասիրության 

արդյունքում արձանագրվել է, որ համայնքի ղեկավարները հարցումներին 

պատասխանելիս հաճախ խախտում են  ¦Տեղեկատվության ազատության մասին§ ՀՀ 

օրենքով նախատեսված նորմերը: Մասնավորապես խախտվել են պատասխանի 

տրամադրման օրենքով նախատեսված 5-օրյա (որոշ դեպքերում 30-օրյա) 

ժամկետները, օրինակ, Իջեւանի, Դիլիջանի համայնքապետարանների դեպքում, իսկ 

որոշները առհասարակ չեն արձագանքել՝ անգամ պարբերաբար զանգելուց եւ 

հիշեցնելուց հետո, օրինակ Կողբի եւ Այրումի համայնքապետարանները: Բացի այդ, 

ստացված պատասխանները եղել են թերի, քանի որ տրամադրվել են 

համայնքապետարանների պաշտոնական կայքերի ընդհանրական կամ 

մեկնարկային հղումները, մինչդեռ տեղեկատվության տրամադրման մատչելիության 

տեսանկյունից անհրաժեշտ էր, որպեսզի տրամադրվեն կոնկրետ նորմատիվ ակտերի 

պատշաճ կամ լիակատար կամ վերջնական հղումները, որոնց դիմելիս կբացվեր 

որոնվող կոնկրետ տեղեկությունը կամ տեղեկության էջը:  

Առաջարկություն  3. Համայնքապետերի եւ համայնքապետարանների 

աշխատակիցների համար կազմակերպել հատուկ ուսուցումներ, որոնք ուղղված 

կլինեն ¦Տեղեկատվության ազատության մասին§ ՀՀ օրենքի վերաբերյալ նրանց 

գիտելիքների բարելավմանը:  

Խնդիր 4. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 43-րդ Հոդվածի 

3-րդ ենթակետը  սահմանում է, որ համայնքի ղեկավարը համայնքի 

քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին, հողերի օգտագործման 

սխեմաներին համապատասխան, համայնքի ավագանու համաձայնությամբ եւ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օտարում կամ օգտագործման է տրամադրում 
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համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերը: Սա նշանակում է, որ համայնքի 

ղեկավարը ստանձնում է համայնքի հողերի կառավարման գործառույթը՝ անկախ այս 

ոլորտում ունեցած մասնագիտական գիտելիքներին եւ փորձին, ինչը հաճախ 

հանգեցնում է հողերի անարդյունավետ կառավարմանը եւ արդյունքում՝ 

համայնքային եկամուտների կրճատմանը: 

Առաջարկություն 4. Համայնքապետարաններում նախատեսել առանձին հաստիք 

կամ դրույք մասնագետի համար, որը կիրականացնի համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողերի գույքագրում, դրանց շուկայական արժեքի հաշվում, հողերի 

կառավարման ամենամյա եւ հնգամյա ծրագրերի մշակում:  

Խնդիր 5. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի աճուրդ-վաճառքի 

ժամանակ մեկնարկային գին սահմանելիս համայնքապետերը հիմք են ընդունում «ՀՀ 

Հողային օրենսգրքի» 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ հոդվածները, որոնք նախատեսում են, 

որ աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը չի կարող պակաս լինել հողի 

կադաստրային արժեքի 50 տոկոսից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ, լեռնային, 

բարձրլեռնային, ծայրամասային բնակավայրերում աճուրդով վաճառքի 

մեկնարկային գինը` հողի կադաստրային արժեքի 30 տոկոսից: 

Առաջարկություն 5: Իրականացնել հողերի շուկայական գնահատում, որը աճուրդ-

վաճառքով համայնքային հողերի օտարման ժամանակ որպես մեկնարկային գին 

կծառայի՝ կադաստրայինի փոխարեն:  

Առաջարկություններ ՀՀ Կառավարությանը 

Խնդիր 6. ¦Արխիվային գործի մասին§ ՀՀ օրենքի Հոդված 6-ը սահմանում է, որ 

ավագանին  որոշում է համայնքային սեփականություն համարվող արխիվային 

փաստաթղթերի սեփականության իրավունքի փոխանցումը պետական 

սեփականության: Միասնական ընթացակարգերի եւ պահանջների բացակայության 

արդյունքում տեղական ինքնակառավարման մարմինները արխիվային գործի 

բնագավառում իրենց լիազորությունների շրջանակներում ինքնուրույն են որոշում 

պետությանը համայնքային արխիվի սեփականության իրավունքի փոխանցման  

ժամկետները: Օրինակ՝ Դիլիջանում արխիվացվել են 2009.թ-ից առաջ թվագրված 

համայնքային փաստաթղթերը, մինչդեռ Բերդում՝ 2016թ. եւ Նոյեմբերյանում՝ 2017թ.-

ից  առաջ թվագրվածները (մինչեւ խոշորացումը):     

Առաջարկություն 6. Օրենսդրական մակարդակում նախաձեռնել փոփոխություններ, 

որոնց արդյունքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար 

կսահմանվեն պետությանը համայնքային փաստաթղթերի արխիվացման եւ 

պետությանը սեփականության իրավունքի փոխանցման հստակ եւ բոլոր 

համայնքապետարանների համար համընդհանուր ժամկետներ: 
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Առաջարկություններ ՀՀ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների 

նախարարությանը 

Խնդիր 7. ՀՀ Կառավարության  2018թ. նոյեմբերի 15-ի N1307-L որոշմամբ՝ ՀՀ 

Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը Բաց 

կառավարման գործընկերություն-Հայաստան  նախաձեռնության չորրորդ ծրագրի 

շրջանակներում հանձնառություն է ստանձնել  ընդլայնել համայնքապետարանների 

կայքերի գործառնական հնարավորությունները՝ նրանցում տեղեկատվություն 

տեղադրելով համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի, 

հողօգտագործման ոլորտում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ: Այս 

գործողությունը միտված է ՏԻՄ թափանցիկության, հրապարակայնության եւ 

մասնակցության ապահովմանը: Իրականացրած  հանձնառության  նկատմամբ 

գնահատման մեխանիզմների բացակայության պատճառով՝ 

համայնքապետարաններից շատերը անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տեղադրում են 

ոչ լիարժեք ծավալով: 

Առաջարկություն 7. Բաց կառավարման գործընկերություն-Հայաստան  

նախաձեռնության չորրորդ ծրագրի շրջանակներում մշակել եւ ներդնել 

հանձնառության ընթացիկ գնահատման եւ մոնիտորինգի գործիքակազմ, որը թույլ 

կտա վերահսկել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

համայնքապետարանների կայքերի արդիականացմանն ուղղված 

պարտավորությունների կատարման որակն ու ծավալը: 
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Հետազոտության աղբյուրներ 
 

-ՀՀ Հողային օրենսգիրք 

-ՀՀ կառավարության 12.04.2001 թ· թիվ 286 որոշումը «Պետական եւ համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման 

իրավունքի եւ օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին: 

- ՀՀ Կառավարության 25.06.21998 թ· թիվ 387-Ն որոշում   «Պետական գույքի 

աճուրդների անցկացման կարգը հաստատելու մասին» 

- «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքը, 

-ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք 

- «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը 

- «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքը 

-«Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ 

-www.azdarar.am     

-Ուսումնասիրման թիրախ համայնքների ավագանիների որոշումներ 
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Հավելվածներ 
 

Հավելված 1 
 

Դիմումի  ձեւ 

  

  

  

  

  

  

    

 

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Ծանոթանալով 200__ թ. ___________________ -ին համայնքի ղեկավարի` պետական սեփականություն 

հանդիսացող հողերից սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրելու մասին 

հայտարարությանը՝ խնդրում եմ 

իմ __________ անձից բաղկացած ընտանիքին տրամադրել համապատասխան չափով հողամաս՝ 

գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու եւ որպես տնամերձ օգտագործելու նպատակով 

(անհրաժեշտն ընդգծել): 

Հայտնում եմ, որ ես եւ իմ ընտանիքի անդամները նախկինում չենք օգտվել հողի սեփականաշնորհման 

իրավունքից:  

  

Դիմող _________________  _____________________________ 
              (ստորագրություն             (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

Անձնագիր ___________________________________________ 
                                    (համարը, երբ եւ ում կողմից է տրված) 

Դիմումն ընդունված է 200__թ. __________-ին եւ գրանցված է 

դիմումների հաշվառման մատյանի ____________ համարով: 

Ընդունող __________________________  ___________________ 
             (անունը, հայրանունը, ազգանունը)             (ստորագրությունը)        

Հայաստանի Հանրապետության 

____________________ մարզի__________ 

  

______________________ համայնքի 

ղեկավար 

__________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

__________________________________ 
(դիմումը ներկայացնող քաղաքացու անունը, 

հայրանունը, ազգանունը, հասցեն) 
__________________________________ 
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______________________________________________________ 

 

______________________________________________________  
                                       Կ.Տ. (կտրման գիծ) 

Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերից սեփականության իրավունքով անհատույց 

տրամադրման մասին դիմումն ընդունված է 200  թ. _________________ -ին եւ գրանցված է հայտերի 

հաշվառման մատյանի ____________________ համարով: 

Ընդունող __________________   _______________________________ 

                  (ստորագրությունը)             (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

 

(կտրոնը հանձնվում է դիմողին) 

 

 

 

 

 

 

Ստորագրելով այս դիմումը՝ չեմ առարկում եւ տալիս եմ համաձայնություն իմ կողմից հայցվող  

ծառայությունը ստանալու նպատակով համայնքապետարանի աշխատակազմում իմ անձնական 

տվյալների մշակման եւ օգտագործման համար: 

Ես տեղյակ եմ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

իրավունքների մասին: 

 
Ցանկանում եմ ծառայության տրամադրման հետ կապված փաստաթղթերը եւ/կամ ծանուցումները 

ստանալ 

 էլեկտրոնային փոստի միջոցով 

 ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու միջոցով 

 պատվիրված նամակով ուղարկելու միջոցով 

 

 

Դիմող ______________________    _____________________________ 
                         (ստորագրությունը)                                              (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

 

 

 

  ..................  20....թ. 
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Հավելված 2 
 

Հայտի ձեւ 

 

Հ Ա Յ Տ 

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ՝ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                                          ________ ____________________________________________ 

             (հայտը ներկայացնող քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի 

           ղեկավարի անունը, հայրանունը, ազգանունը, հասցեն) 

 

 

Ծանոթանալով 200 թ. __________ ______ -ին __________ համայնքում կայանալիք աճուրդում 

____________________________________ համար վաճառվող հողամասերի մասին հրապարակված 

տեղեկություններին՝ ցանկանում եմ մասնակցել աճուրդին եւ գնել ________ հողամաս՝ ______ հա 

մակերեսով: 

Աճուրդի արդյունքում հողամաս գնելու դեպքում պարտավորվում եմ 10 օրվա ընթացքում կնքել 

առուծախի պայմանագիր: 

Տեղյակ եմ, որ պայմանավորված գումարը 10 օրվա ընթացքում չմուծելու կամ սահմանված ժամկետում 

պայմանագիրը չկնքելու դեպքում նախավճարը չի վերադարձվելու: 

 

Դիմող ________________ ________________________________  

          (ստորագրությունը)         (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

_______________________________________________________ 

Անձնագիր _____________________________________________ 

                            (համարը, երբ եւ ում կողմից է տրված) 

_______________________________________________________ 

 

Հայտն ընդունված է 200__թ. _____________ ___________ - ին: 

 

Ընդունող _________________ _____________________________ 

                (ստորագրությունը)      (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                                              Կ.Տ. (կտրման գիծ) 

  

Հողամասերի՝ աճուրդով վաճառքի մասին հայտն ընդունված է 200__ թ. _______ -ին եւ գրանցված է 

հայտերի հաշվառման մատյանի ____________ համարով: 

Ընդունող _________________ ______________________________ 

             (ստորագրությունը)        (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

 

(կտրոնը հանձնվում է դիմողին) 
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Ստորագրելով այս հայտը՝ չեմ առարկում եւ տալիս եմ համաձայնություն իմ կողմից  հայցվող  

ծառայությունը ստանալու նպատակով համայնքապետարանի աշխատակազմում իմ անձնական 

տվյալների մշակման եւ օգտագործման համար: 

Ես տեղյակ եմ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

իրավունքների մասին: 

 

Ցանկանում եմ ծառայության տրամադրման հետ կապված փաստաթղթերը եւ/կամ ծանուցումները 

ստանալ. 

 էլեկտրոնային փոստի միջոցով 

 ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու միջոցով 

 պատվիրված նամակով ուղարկելու միջոցով 

 

 

 Հայտատու՝           ------------------------------              -------------------------------- 
                                     (ստորագրություն)              (հայտատուի անուն, ազգանուն) 

 

   --------------   20--   թ.                 
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Հավելված 3 

 

 

Դիմումի  ձեւ 
 

ՀՀ...............................................մարզի 

.............................................համայնքի  

ղեկավար...........................................ին 

 ……….....................................................                                                                                      

.............................................................ից                                                                                                     

Հեռախոս............................................... 

                                                                                                           Էլ.փոստ.................................................. 

 

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

Հողամասի փոխանակման մասին 

 

Խնդրում եմ փոխանակել ինձ /..................................իրավաբանական անձին/ սեփականության 

իրավունքով պատկանող հողմասը համայնքային սեփականություն հանդիսացող այլ հողամասի հետ։ 

 
Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ 

 

№ Փաստաթղթի անվանումը Կցված է  

(կատարվում է✓  

նշում) 

1.  Դիմում՝ լրացված սահմանված ձեւով  

2.  Դիմումատու իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի 

պատճենը, ՀՎՀՀ, բանկային վավերապայմաններ 
 

3.  Դիմումատու քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը  

4.  Փոխանակման ենթակա հողամասի սեփականության իրավունքի 

գրանցման վկայականի պատճենը 
 

5.  Տեղեկանք` համայնքի բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների 

մասին 
 

6.  Այլ  

 

Ստորագրելով այս դիմումը՝ չեմ առարկում եւ տալիս եմ համաձայնություն իմ կողմից հայցվող 

ծառայությունը ստանալու նպատակով համայնքապետարանի աշխատակազմում իմ անձնական 

տվյալների մշակման եւ օգտագործման համար: 

Ես տեղյակ եմ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

իրավունքների մասին: 

 

Ցանկանում եմ ծառայության տրամադրման հետ կապված փաստաթղթերը եւ/կամ ծանուցումները 

ստանալ. 

 էլեկտրոնային փոստի միջոցով 

 ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու միջոցով 

 պատվիրված նամակով ուղարկելու միջոցով 

 

Դիմող ______________________    _____________________________ 
                         (ստորագրությունը)                                              (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

  ..................  20....թ. 
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