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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 ______________________  _____________________________ 

                  (ստորագրությունը)                                         (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 ____________________   ____________________________  
                                 (ստորագրությունը)                                     (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
________________________________________________________ 
_____________________________________________________ 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) 

Հայաստանի Հանրապետության  
____________________ մարզի__________  
  
______________________ համայնքի ղեկավար  
__________________________________  

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)  
__________________________________  

(դիմումը ներկայացնող քաղաքացու անունը,  
հայրանունը, ազգանունը, հասցեն)  

__________________________________ 
  

  
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Ձև N 2  

  
  
  
  
  
  
  

 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N _____  
  

ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ  
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

_____ ___________________ 200__թ.  
  

Վիճակահանության անցկացման ամսաթիվը _____ _________________ 200__ թ.  
Վիճակահանության վայրը _______________________________________ 

___________________ մարզի ____________________ համայնքի ղեկավարի՝ 
սեփականության իրավունքով անհատույց հողամասեր  
հատկացնելու մասին 200__ թ. N _____ որոշմամբ առանձնացված ______ հողակտորների  
վիճակահանության արդյունքում քաղաքացի ______________________________ 

                                              (անունը, հայրանունը, ազգանունը)  
__________________________________________________________  

(հասցեն, հեռախոսահամարը)  
վիճակահանության տոմսի համարը _____________  
ձեռք է բերում______հա հողամաս, որից _______________________________  

                                                        (հողատեսքը, կադաստրային արժեքը)  
գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու և _______ հա,  
որից՝ ____________________________________________ որպես տնամերձ:  

(հողատեսքը, կադաստրային արժեքը)  
Անհատույց տրամադրվող հողամասի համարը (ինդեքսը)_____________________  
Սահմանված մեկ հողաբաժնի չափը՝ _____________հա  
Հողամասի նկատմամբ տարածվող սահմանափակումները (ներառյալ սերվիտուտները) ___  
________________________________________________________ 

Վիճակահանության մասնակից ________________ ____________________ 
                                                               (ստորագրությունը)                 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)  
  
Հանձնաժողովի նախագահ _________________ ______________________ 
                                                               (ստորագրությունը)                 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)  
  
Անդամներ __________________ ______________________________ 
                                       (ստորագրությունը)                 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)  
               __________________ ______________________________ 
                                       (ստորագրությունը)                 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)  
               __________________ ______________________________ 
                                       (ստորագրությունը)                 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)  
  
(լրացվում է վիճակահանության անցկացման օրը՝ ըստ վիճակահանության արդյունքների)  

«Հաստատում եմ» 
Համայնքի ղեկավար 

_____________________ 
                                         (անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

_____________________ 
                            (ստորագրությունը) 

Կ.Տ.   

  


