
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

10.05.2022 թ. 

1. Գավառ համայնքի ավագանու երկրորդ նստաշրջանի չորրորդ նիստի օրակարգի հաստատման մասին։ 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ  համայնքի կազմում ընդգրկված  բնակավայրերի 

(նախկին համայնքների)  2021 թվականի բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները  հաստատելու 

մասին: 

                                                           /զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

3. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի 2022-2026 թվականների հնգամյա 

զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին:  

                                                               /զեկ. Հ. Սարգսյան/ 

4. Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին: 

                                                               /զեկ. Ա. Բոշյան/ 

5.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու 

մասին: 

                                                     /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

6. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու 

մասին: 

                                                     /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

7. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու 

մասին: 

                                                     /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

8. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու 

մասին: 

                                                     /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

9. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու 

մասին: 

                                                     /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

10. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու 

մասին: 

                                                     /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

11. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու 

մասին: 

                                                     /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

12. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին: 

                                                    /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

13. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին: 

                                                    /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

14. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին: 

                                                    /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

15. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին: 

                                                    /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

16. Գավառ համայնքի ավագանու 2022 թվականի  երկրորդ նստաշրջանի հինգերորդ նիստի օրը սահմանելու մասին: 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՐՑ 1. ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ 

ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  14-

րդ հոդվածի 6-րդ մասով, Գավառ համայնքի ավագանին որոշում է  

1.Հաստատել երկրորդ նստաշրջանի չորրորդ նիստի օրակարգը: 

ՀԱՐՑ 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԿԱԶՄՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ (ՆԱԽԿԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ)  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 

կետի, 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ կետերի 

պահանջներով.  

1. Հաստատել Գավառ համայնքի կազմում ընդգրկված  բնակավայրերի (նախկին համայնքների)  

2021 թվականի բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները՝ համաձայն հավելված 1-

ի և հավելված 2-ի /կցվում է/:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԶՄՈՒՄ 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ (ՆԱԽԿԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ)  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

    Գավառ համայնքի կազմում ընդգրկված  բնակավայրերի (նախկին համայնքների)  2021 թվականի 

բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունների որոշման նախագիծը մշակվել է  «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, 83-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի,  «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»  օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-

րդ, 3-րդ կետերի պահանջներով։ 

    2021 թվականի  Գավառ համայնքի կազմում ընդգրկված  բնակավայրերի վարչական բյուջեի 

եկամուտները   ծրագրով  նախատեսված 1,137,119.7 հազար դրամի դիմաց փաստացի կատարվել է 

1,078,280.5 հազար դրամ , որը կազմում է  94.8 %,  արձանագրելով  տարեկան  ծրագրային  ցուցանիշի  

5.2 %   թերակատարում, որը  կազմում  է   58,839.2 հազար դրամ: 

  Սեփական եկամուտների նախատեսված 290,900.5 հազար դրամի դիմաց փաստացի կատարվել է 

237,536.7 հազար  դրամ ,  որը կազմում է  81.7  %: 

    Հաշվետու  տարում  վարչական բյուջեի հավաքագրած  եկամուտների 22.0 %-ը ապահովվել  է  

սեփական   եկամուտների  հաշվին,  իսկ  78.0  %-ը` պետական բյուջեից ֆինանսական 

համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաների և նպատակային հատկացումների 

(սուբվենցիաներ) հաշվին: 

   Գավառ համայնքի կազմում ընդգրկված  բնակավայրերի 2021 թվականի վարչական բյուջեների 

եկամտային մասը ունի հետևյալ կառուցվածքը ըստ բնակավայրերի և առանձին եկամտատեսակների 

(տես հավելված 1): 

    Գավառ համայնքի կազմում ընդգրկված  բնակավայրերի 2021 թվականի վարչական բյուջեների 

ծախսերի գծով պլանավորված 1,128,503.0 հազար դրամի դիմաց կատարվել է  1,029,119.2 հազար  

դրամ, որը կազմում է   91.2 %, իսկ Ֆոնդային բյուջեի ծախսերի գծով պլանավորված 365,381.2 հազար 



դրամի դիմաց կատարվել է 326,396.3 հազար դրամ, որը կազմում է  89.3  %: 

 Գավառ համայնքի կազմում ընդգրկված  բնակավայրերի 2021թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեների 

ծախսային մասերը ըստ գործառական դասակարգման ունեն հետևյալ կառուցվածքները (տես 

հավելված 2):                                            

ՀԱՐՑ 3.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022-

2026 ԹՎԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

          Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18 հոդվածի 1-ին մասի 4) 

կետով և 82-րդ հոդվածով 

          Համաձայնություն տալ հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 

Գավառ համայնքի 2022-2026 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի:  

ՀԱՐՑ 4. ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 3 կետով, 245-

րդ հոդվածի 2 կետով, նկատի ունենալով, որ ներքոհիշյալ քաղաքացիները վճարել են գույքահարկի 

մայր գումարները. 

         1. Զիջել նրանց գույքահարկի և հողի հարկի գծով տույժերը /համաձայն հավելվածների/: 

         2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը:  

 

ՀԱՐՑ 5. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ 

ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ 

Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Ազատության 2-րդ փողոց 4-րդ փակուղի 11 

ավտոտնակ հասցեում գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-

0294-0010 կադաստրային ծածկագրով, 0.00285հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 

սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն և Ռուզաննա Սահակի Մալխասյանի կողմից 

կառուցված 28.5ք.մ. արտաքին /26.7ք.մ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի 

միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրականացրած անձին: 

2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 1 ք.մ.-ի համար 1221 /մեկ հազար երկու հարյուր 

քսանմեկ/ ՀՀ դրամ, իսկ ավտոտնակի 1ք.մ.-ի համար 1209 /մեկ հազար երկու հարյուր ինը/ ՀՀ 

դրամ: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

ՀԱՐՑ 6. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ 

ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական 



ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ 

Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Ազատության 2-րդ փողոց 4-րդ փակուղի 9 

ավտոտնակ հասցեում գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-

0294-0099 կադաստրային ծածկագրով, 0.00299հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 

սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն և Ռուզաննա Սահակի Մալխասյանի կողմից 

կառուցված 29.9ք.մ. արտաքին /26.9ք.մ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի 

միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրականացրած անձին: 

2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 1 ք.մ.-ի համար 1221 /մեկ հազար երկու հարյուր 

քսանմեկ/ ՀՀ դրամ, իսկ ավտոտնակի 1ք.մ.-ի համար 1209 /մեկ հազար երկու հարյուր ինը/ ՀՀ 

դրամ: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

ՀԱՐՑ 7. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԵՎ ԱՌԿԱ 

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ 

Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Ազատության փողոց 32/1 հասցեում գտնվող, 

Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0294-0098 կադաստրային 

ծածկագրով, 0.01622հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, 

հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության սահմանափակումներ 

չունեցող հողատարածքն և իրավաբանական անձ «Կարին» ԱԿ-ի կողմից կառուցված 5.0ք.մ. 

արտաքին 3.40ք.մ. ներքին/ մակերեսով խոհանոցը և 1.32ք.մ. մակերեսով պարիսպը ուղղակի 

վաճառքի միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրականացրած իրավաբանական անձ 

«Կարին» ԱԿ-ի տնօրեն Լիաննա Հակոբի Հակոբյանին: 

2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 12.61ք.մ.-ի համար՝ յուրաքանչյուր 1ք.մ.-ը 1221 /մեկ 

հազար երկու հարյուր քսանմեկ/ ՀՀ դրամ, իսկ 149.56ք.մ.-ի համար՝ յուրաքանչյուր 1 ք.մ. 

համար 3663 /երեք հազար վեց հարյուր վաթսուներեք/ ՀՀ դրամ, իսկ խոհանոցի և պարսպի 

1ք.մ.-ի համար 10881 /տաս հազար ութ հարյուր ութսունմեկ/ ՀՀ դրամ: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

Հարց 8. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ 

ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ 



Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Արծրունի Եղբայրներ փողոց 5/4 ավտոտնակ 

հասցեում գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0356-0005 

կադաստրային ծածկագրով, 0.00517հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 

սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն և Արայիկ Արտուշի Զախարյանի կողմից 

կառուցված 52.0ք.մ. արտաքին /45.0ք.մ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի 

միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրականացրած անձին: 

2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 1 ք.մ.-ի համար 1877.7 /մեկ հազար ութ հարյուր 

յոթանասունյոթ դրամ յոթանասուն լումա/, իսկ ավտոտնակի 1ք.մ.-ի համար 1422 /մեկ հազար 

չորս հարյուր քսաներկու/ ՀՀ դրամ: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

Հարց 9. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ 

ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ 

Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Ա. Ոսկանյան 9/61 ավտոտնակ հասցեում գտնվող, 

Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0293-0022 կադաստրային 

ծածկագրով, 0.00328հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի 

կառուցապատման գործառնական նշանակության սահմանափակումներ չունեցող 

հողատարածքն և Շիրազ Մկրտիչի Սարգսյանի կողմից կառուցված 33ք.մ. արտաքին /29.3ք.մ. 

ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն 

իրականացրած անձին: 

2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 1 ք.մ.-ի համար 1221 /մեկ հազար երկու հարյուր 

քսանմեկ/ ՀՀ դրամ, իսկ ավտոտնակի 1ք.մ.-ի համար 1209 /մեկ հազար երկու հարյուր ինը/ ՀՀ 

դրամ: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

Հարց 10. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ 

ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ 

Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով. 



1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Ազատության 2-րդ փողոց 1/52 ավտոտնակ 

հասցեում գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0292-0022 

կադաստրային ծածկագրով, 0.00391հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 

սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն և Գուրգեն Վոլոդյայի Բագրատյանի կողմից 

կառուցված 39.1 ք.մ. արտաքին /35.3ք.մ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի 

միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրականացրած անձին: 

2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 1 ք.մ.-ի համար 874.00 /ութ հարյուր յոթանասունչորս/ ՀՀ 

դրամ/ իսկ ավտոտնակի 1 ք.մ. համար 514.8 /հինգ հարյուր տասնչորս ամբողջ ութ/ 

տասնորդական/ ՀՀ դրամ: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

Հարց 11. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ 

ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ 

Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Ազատաւոթյան փողոց 1-ին նրբանցք 1-ին փակուղի 

թիվ 48 հասցեում գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0289-

0183 կադաստրային ծածկագրով, 0.00227հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 

սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն և Քվենտիկ Լիպարիտի Ղարիբյանի կողմից 

կառուցված 24.8ք.մ. արտաքին /19.7ք.մ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի 

միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրականացրած անձին: 

2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 1 ք.մ.-ի համար 1221.00 /մեկ հազար երկու հարյուր 

քսանմեկ/ ՀՀ դրամ, իսկ ավտոտնակի 1 ք.մ. համար 1209 /մեկ հազար երկու հարյուր ինը/ ՀՀ 

դրամ: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

Հարց 12. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին հոդվածի 2-րդ մասի և 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի,  «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների 

դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնք Սարուխան վարչական շրջանի Վ. Համբարձումյան 

փողոց 1/1 հասցեում գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-078-0278-

0002 կադաստրային ծածկագրով, 0.0481հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության, հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության 



սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն՝ առևտրի և սպասարկման կետ կառուցելու 

նպատակով, աճուրդային կարգով օտարելուն: 

2. 05-078-0278-0002 կադաստրային ծածկագրով, 0.0481հա մակերեսով հողատարածքի աճուրդով 

վաճառքի մեկնարկային գինը 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի համար սահմանել 792.00 /յոթ 

հարյուր իննսուներկու/ ՀՀ դրամ:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

Հարց 13. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին հոդվածի 2-րդ մասի և 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի,  «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների 

դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնք Զոհված Ազատամարտիկների փողոց թիվ 4/60 

հասցեում գտնվող Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0294-0096 

կադաստրային ծածկագրով, 0.00257հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 

սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն՝ ավտոտնակ կառուցելու նպատակով, 

աճուրդային կարգով օտարելուն: 

2. 05-078-0294-0096 կադաստրային ծածկագրով, 0.00257հա մակերեսով հողատարածքի 

աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի համար սահմանել 1221.00 

/մեկ հազար երկու հարյուր քսանմեկ/ ՀՀ դրամ:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

Հարց 14. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին հոդվածի 2-րդ մասի և 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի,  «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների 

դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնք Կաբելագործների փողոց 72/2 հասցեում գտնվող, 

Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0447-0162 կադաստրային 

ծածկագրով, 0.00563հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, 

հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության սահմանափակումներ 

չունեցող հողատարածքն՝ առևտրի և սպասարկման կետ կառուցելու նպատակով, 

աճուրդային կարգով օտարելուն: 

2. 05-001-0447-0162 կադաստրային ծածկագրով, 0.00563հա մակերեսով հողատարածքի 

աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի համար սահմանել 1221.00 

/մեկ հազար երկու հարյուր քսանմեկ/ ՀՀ դրամ:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 



Հարց 15. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին հոդվածի 2-րդ մասի և 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի,  «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների 

դրույթներով. 

1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնք Կաբելագործների փողոց 70/3 հասցեում գտնվող, 

Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0447-0163 կադաստրային 

ծածկագրով, 0.0042հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի 

կառուցապատման գործառնական նշանակության սահմանափակումներ չունեցող 

հողատարածքն՝ ավտոտնակ կառուցելու նպատակով, աճուրդային կարգով օտարելուն: 

2. 05-001-0447-0163 կադաստրային ծածկագրով, 0.0042հա մակերեսով հողատարածքի աճուրդով 

վաճառքի մեկնարկային գինը 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի համար սահմանել 1221.00 /մեկ 

հազար երկու հարյուր քսանմեկ/ ՀՀ դրամ:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը: 

ՀԱՐՑ 16. ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածով, ՀՀ 

Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի ավագանու երկրորդ նստաշրջանի հինգերորդ նիստի 

գումարման օր եւ ժամ սահմանել 2022 թվականի            ՝ ժամը        : 

 


