2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստ անի 2աևյաւպետությսւև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
22, Գեդսւրքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՋր.§6 §հա^սո^^@աէՁ.§0 V.Ջա
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ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈԻԶԵՈԻՄ ՓՈՓՈ1սՈԻԹՅՈԻՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈԻ
ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Տեղական իևքեակառավարմաե մասին» 2այաստսւնի 2աևրապեաության
օրէնքի 35 հոդվսւծի 24), «Հայասաանի 2անրապետության բյուջե տային համակարգի մասին»
22 օրէնքի 33-րդ եոդվածի Յ ֊ր դ կետերի պահանջներով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի
ավսւզաևու 2022 թվականի փետրվարի 25֊ի թ իվ 24-Ն որոշմաև 8-րդ կետը ն Գավառ համայնքի
Կարմիրիզյուղ և Ծսւղկաշեն բևակավայրերի վարչական ղեկավարևերի զրություևնհրր.
1. Գավառ համայնքի 2022 թվականի բյուջեում կաաարել հետնյալ փոփոխություևը.
1) 04 բաժնի 5 խմբի 1 դասի /ճանապարհային տրաևսպորտ/ զործառնական դասակարզմաև
4251 /շենքերի և կառույցևերի ընթացիկ նորոգում և պահպաևում/ տնտեսագիտական հոդվածը
պակասեցնել 850 000 /ութ հարյուր հիսուն հսպսւր/ 22 դրամով, որից 500 000 /հինգ հւսրյուր
հազար/ 22 դրամը ավելսւցևել 04 բաժնի 2 խմբի 4 դասի /ոռոգում/ զործառնական
դասակարզմաև 4252/մեքեևաևերի և սարքւսվորումևերի ընյ^ացիկ նորոգում ն պահպանում/
տնտեսագիտական հոդվւսծին, իսկ 350 000 /երեք հարյուր հիսուն հազար/ 22 դրամը 06 բաժնի 3
խմբի 1 դասի/ջրամատակարարում/ զործառնական դասակարզմաև 4252/մեքեևաևերի և
սարքւսվորումևերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում/ տնտեսագիտական հոդվւսծին
Կարմիրգյուղի տւսրածքում գտնվող ոռոգման համակարգի ջրամղիչև Ծաղկսւշեևի խմելու ջրի
պոմպերի վերաևորոգմւսն համար։
2) 01 բաժնի 1 խմբի 1 դասի /օրէնսդիր և գործադիր մւսրմիևներ / գործսաևակաև
դասակարզմաև 5122 /վարչական սարքավորումևեր/ տնտեսագիտական հողվւսծը
պակասեցնել 500 000 /հինգ հարյուր հազար/ 22 դրամուև որն ավելավևել ևույև գործառևակաև
դասակարգմաև 5129 /այլ մեքենաներ և սարքավորու^պրր/ տնտեսագիտական հոդվւսծին
սպորտւսյիև սւպրաևքևերի ձեռք բերելու հւսմւսա
2. Մույև որոշումը ուժի մեջ է մ տ ն ո ււ^ը ^վ ա
Համայնքի ղեկավար

ք.Գավառ

հ *

և հաջորդող օրը։
ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաևի Հսւևրապետությաև Գեդարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեդարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՁVՁր.§շ§հՋր^սո^^@րոէՋ.§ՕV.Ձ^ո
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ԳԱՎԱՈ՝ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ Ի11/1 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԸՆԳՀԱՆՈԻՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԱԱԱՍԸ ՄՐՑՈԻՅԹՈՎ
ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրսւվական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրսւպետության
օրեեքի 1-իև հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածի, «Տեղական իևքնակսաավարման մասին»
Հայասաաևի Հանրսւպեաությաև օրեևքի 35-րդ հոդվածի 1–ին մասի 16) և 24), 43-րդ հոդվածի 1-ին
մւսսի 3) կեաերի, Հայասաաևի Հսւևրապեաության հողային օրեևսզրքի 76-րդ և 78-րդ, 80-րդ
հոդվածևերի դրույթևերով, հիմք ընդուևելով Գավաո համայնքսւպեաարանի մրցութային
հանձնսւժողովի 09.08.2022թ. թիվ 1 և թիվ2 արձաևազրությունևերը, որոշումեմ
1. Գավաո քաղւսքի Կեևարոևական Հրապարակ 1/1 հասցեում զաևվող 05-001-0381-0004
կադւսսարայիև ծածկսպրով համայնքայիև սեփակսւևություև հանդիսացող (անշւսր() զույքի
նկաամսւմր իրավուևքևերի պետական գրաևցմսւն վկայական թիվ 23062022-05-0006/,
սահմսւևափակումներ չունեցող, բնակավայրերի ևպաաակայիև ևշւսնակությաև ընդհանուր
օզտազործման զործաոնակաև ևշաևակությաև 0.00222հա մակերեսով հողատևսքը 25
/քսանհիևգ/ տարի 31.12.2047 թվւսկաևը ևերառյւսլ օզտազործման ժամկետով,
կաոուցապւստմաև իրավուևքով, տարեկան 50 000 /հիսուև հազար/ ՀՀ դրամ վճարով
տրամւսդրելմրցույթում հսւղթող ճւսևաչված Գարիկ Փայլակի Մինսայաևին։
2. Հաևձևարարել աշխւստակսւզմի իրսւվարանակաև րաժևի պետ Արա Գևորզյաևին 201 8
յՁվւսկսւևի դեկտեմբերի 20-իև կայացած մրցույթում հւսղթող ճանաչվւսծ Գսւրիկ Փայլակի
7՞1 ։
11 1 1
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1
1 ր ՝ 1 ՝ 1
11,11
սւմասը կստուցապատման
դող օրը։

ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասսաւնի Հանրւսպեսաւթյաև Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ Ջ ր .§6§հՅրզսազ@աէՋ.^.Յա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԶՈՀՎԱԾ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ
2/2 2ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՄԱՆ ՄԻՇԱՅԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Իրավուեքը եասաաաող փասաաթղթերը չպահպանված աեեաաակաե
րեակեփ աևերի կարզավիճակի ւհսսիև» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, ՀՀ Հողային
օրեևսզրքի 64-րղ հողվածի, «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իև հողվածի
2 ֊ր ղ մասի, «Տեղական իևքևակստավարւևսն լքասիև» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ
Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայասաաևի Հաևրապեաությաև քաղաքային և զյուղակաև
բևակւսվայրերում ներրևակավայրայիև աշխարհազրական օբյեկւոևերի աևվանակոչմւսն,
անվւսնափոխության, անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զանվելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի
համարակալմաև, հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրաևցման կսւրզը հաստատելու ե
հասցեների զրաևցման լիսւզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման լքեջ
լրացումներ և փոփոխություևևեր կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի Ա 233-Ն
պահանջներով, հիլքք ընղուևելով 04.08.2022թ. տրված Գավառի հողային բարեփոխումևերի և
սեփւսկսւնաշնորհւևսև հաևձևաժողովի 27.04.1991թ. թիվ 8 որոշումից բւսղվաեքը, Գավաո
համայնքի Արծվւսքւսր թաղամասի Զոհված Ազատամարտիկների փողոց թիվ 2/2 հասցեի
սեփւււկաևատեր Արման Միշայի Գևորզյանի /ծևված 03.01.1967թ./ ղիմումը, «Ուրբան Հաուսիևզ»
ՍՊԸ-ի կողլքից տրված հողամասի և շիևությաև հատակազծերը, համաձայև որոնց Գավառ
համւսյնքի Արծվաքսւր թւսղամասի Զոհված Ազատամարտիկների փողոց թիվ 2/2 հւսսցեում
գտնվող հողամասը չափսպրվելէ, հատկացվել է 0.07 հւս, ինչը փաստացի կազւէում է 0.07639 հա,
որը Արման Միշայի Գևորզյւսնին /ծնված 03.01.1967թ./ սեփակաևությաև իրավուևքով
պատկւսնող հողամասն է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 67.8 քմ ըևղհանուր
մակերեսով շիևությաև /կառուցված 1990թ./ կառուցմաև ու ււպասարկմաև համար անհրաժեշտ
0.07639 հա հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60-րղ հողվածով սահմաևված
սւսհմաևափսւկումևերի ցաևկում, իևչպես ևաև ինժեևերատրւսևսւղորտային օբյեկտևերի
օտւսրմաև զոտիներում, չի առաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Աերակաևգևել Գավսա համայնքի Արծվաքար թաղամւսսի Զոհված Ազատամարտիկևերի

փողոց թիվ 2/2 հսւսցեում ղաևվող գույքայիև միավորի նկւստմւսմբ Արման Միշայի Դևորգյաևի
/ծևվւսծ 03.01.1967թ–ին/ հողօգտաղործման իրավունքը, բնակելի տան կւսռուցմաև ե
սպասարկման համար 0.07 հա օրինական հաակացված հողամասից ավել փասաացի
օղտսպործվող 0.00639 հա հողամասի ղույքւսյին իրսւվունքնևրը ճաևաչելով նրա
սեփակաևությաև իրավունքը 0.07639 հա ըևւլհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական
կառուցվւսծ 67.8 քմ մակերեսով շիևության /կառուցվսւծ 1990թ./ նկաամամբ որպես օրինական
տիրապետվող ղույք։
2. Անշարժ ղույքիև արամաղրել Գավառ հսոևսյևք, Արծւ|աքւսր թւսղւսւքաս, Զոհվւսծ
Ազսւտւսւքարտիկևերի փողոց թիւլ 2/2 հասցեև։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղասարի պեաւսկաև կոմիաեի անշարժ
ղույքի ղրանցման միասնական սաորսւբաժւսևոււէ՝ ղույքայիև իրւսվուևքների պետական
զրւսնցոււէ կսւաարելու հւււմար։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաևրսւպետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվստ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՅր.§6§հՋր^սո^^@աէՁ.§ՕV.^ա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
09 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թփսկաևի Ի1 574-Ա
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀՐԱՉՅԱ ՔՈՉԱՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1 ՀԱՍՑԷԻ
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՈԲԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱԲԿՄԱՆ ՀԱՄԱԲ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ
ՇԵՆՔ֊Շ ԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵԲԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱԲԴԱՆ ԺՈԲԱՅԻ ՎԱԲԴԱՆՅԱՆԻ, ԼԲԻՍՅԱ
ՆՈԲԻԿԻ ՍԱԲԳՍՅԱՆԻ, ԳԵՎԲԲԳ ԺՈԲԱՅԻ ՎԱԲԴԱՆՅԱՆԻ, ՆԱԻՐԻ ՎԱՀԱՆԻ ՎԱԲԴԱՆՅԱՆԻ
ԴՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻԲԱՎԲԻՆՔՆԵԲԸ ՎԵԲԱԿԱՆԳՆԵԼԲԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏԲԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպաևված անհատական
բնակելի տևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմատիվ
իրւսվակաև սւկտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ի ն հողվսւծի 2 ֊ր ղ մասի, «Տեղական
իևքևակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կսաւսվարության
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետության քաղաքայիև և զյուղական բևակսւվայրերում
ներբնակավայրայիև աշխսւրհազրական օբյեկտևերի աևվաևակոչման, աևվանսւփոխությաև,
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրսւ զտևվելու և /կամ/ տեղակւսյմաև վայրի համարակսւլման,
հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրաևցմաև կարզը հաստատելու և հասցեների
զրւսևցմաև լիսպոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և
փոփոխություևներ կատարելու մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն
պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 03.08.2022թ. տրվւսծ Գանձակ համայնքի հողային
րւսրեփոխումևերի և սեփականաշնորհման հանձևաժողովի 20.02.1991թ. թիվ 3 որոշումից
քսպվածքը, ըստ օրենքի ժսաաևզության իրավունքի վկայազրով/տրված 07.07.2022թ֊ի ն/ զույքի
նկսւտմամբ ժառաևզ Վարղաև ժորսղի Վարղաևյաևի /ծնված 09.11.1967թ–ին/ լիազորվսւծ անձ
/լիազորազիր տրված 17.03.2022թ–իև/ Անուշ Վարազղատի Մարզպանի/ծնված 26.10.1978թ–իև/
դիմումը, «Ուրբան Հաուսինզ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված հողամասի և շիևություևևերի
հատակսւզծերը, համաձայև որոնց Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի Հրսւչյա Քոչարի
փողոց թիվ 1 հասցեում զտնվող հողամսւսը չափսպրվելէ, հատկւսցվել է 0.07 հա, ինչը
փաստացի կազմում է 0.09081 հա, որը Վարղաև ժորայի Վարղսւնյաևին /ծնվւսծ 09.11.1967թ-ին/
ժառանզությաև իրավուևքով պատկւսևող հողամասն է և հաշվի առնելով, որ օրինական
կառուցված 199.2 քմ ընդհանուր մակերեսով շեևք-շիևությունևերի /կւսռուցվւսծ 1971֊1 980թթ./
կսաուցման ու սպասարկմսւև համար անհրաժեշտ 0.09081 հա հողամսւսը չի զտևվում ՀՀ
հողային օրեևսզրքի 60-րղ հողվածով սահմաևված սահմաևափակումների ցաևկում, իևչպես
նաև իևժեևերատրաևսպորտայիև օբյեկտևերի օտարման զոտիևերում, չի առաջացնում
սերվիտուտ, որոշումեմ

է

1. Գերւսկաևգևել Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի ձրսւչյա Քոչւսրի փողոց թիվ 1
եասցեում ղաևվող գույքայիև միւսվորի ևկատմամբ Վարղաև ժորայի Վւսրղաևյւսնիև /ծնվւսծ
09.11.1967թ–ին/, Լուսյւս Նորիկի Սարգսյանի/ծևվւսծ 17.11.1969թ֊ի և/, Գևորգ ժորայի
Գարդանյանի /ծևվւսծ 26.05.1974թ–իև/։ Նսփրի Գահսւևի Վարղաևյաևի /ծևված 20.08.2004թ–իև/
հողօգտագործմաև իրավունքը, բևակեփ տան կսաուցմաև և սպասսւրկմաև համար 0.07 հա
օրինական հւսակացված հողամասից ավելփաստացի օգտագործվող 0.02081 հա հողամասի
գույքայիև իրավունքները ճանաչելով նրանց սեփականությաև իրավունքը 0.09081 հա
ընղհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական կառուցվսւծ 199.2 քմ մակերեսով
շիևություևների /կառուցվսւծ 1971֊1 980թթ./ ևկատմամբ որպես օրինական սփրապետվող գույբ։
2. Անշարժ գույքին արւսմադրել Գավառ համայնք, Գանձակ բնակավայր, ձրսւչյա Քոչարի փողոց,
թիվ 1 հասցեն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ գույքի կադասարի պետական կոմիտեի անշարժ
գույքի գրանցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքայիև իրավունքևերի պետական
գրւսևցում կատարելու համար։
4. Որոշման կատարմւսև հսկողություևը ղնել Գավադ» ււմայևքի ղեկավարի տեղակալ
Գ. Բոշյւսնի վրա։

համայնքի ղեկավար
ՀհճՀ թ–
ք.Գսւփ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրսւպեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^V^ր.§6 §հ^ր^սո^^@աէ^.§0 V.^ա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
09 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թփււկաևի Ի՝ 575-Ա
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻԽԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 110
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՄԵՍՐՈՊ
ՍԱՐԳՍԻ ԱՍԼԱՆՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ՀՈՎԱՄԱՍՈԻՄ
ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԿՈԻԼՏՈԻՐԱՅԻ ՏՈԻՆԸ ԵՎ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԱՐՎԱԾ
ՓՈՓՈ1ՍՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի,
«Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ՀՀ. օրեևքի 35֊ր ղ հողվածի 24) կեաի և «Ինքնակամ
կսւռույցների օրիևակաևացմաև և աևօրինման կսւրզը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության
18.05.2006թ. 912-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 05
հունվարի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշմաև հսւստատված կարզի պահանջներով, հաշվի առնելով
որակւսվորում ունեցող անձ ԹաթուլԱշոտի Զաևոյաևի /որակավորման վկայականի համար
0310, տրված 05.12.2013թ./ կողմից 04.08.2022թ–ին տրված ինքնակամ շիևությունները
հաշվառված լինելու վերաբերյալչափազրմաև տվյալների մուտքազրմսւն 20228Տ825Ղ
ծածկագիրը ու ինքնակամ շիևարարւսկան աշխատաևքներ իրականացրած սւևձ՝ Գավառ
համայնքի Սարուխաև բնակավայրի Հեևրիկ Աբրահամյսւև փողոց թիվ 110 հասցեի
սեփւսկանատեր /սեւի, վկայական Իք 2710415/ Մեսրոպ Սարզսի Ասլաևյանի /ծնված 07.04.1986թ./
Գավառ համայնքի ղեկավարին հասցեազրած ղիմումը և նկատի ունենալով, որ կսաույցի
պահպանումը չի խախտում այլաևձաևց իրավունքները և օրեևքով պահպաևվող շահերը կամ
վտանգ չի սպառևում քաղսւքացիների կյաևքին ու առողջությանը, ինչպես ևաե 0.0240 հա
հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60-րղ հողվսւծով սահմանված
սահմաևափակումների ցանկում և իևժեներատրաևսպորտային օբյեկտների օտսւրման կամ
անվտանզության զոտիևերում, կառուցված չեն քաղաքաշինակսւև նորմերի ու կաևոևևերի
Էական խախտումներով և չի առաջացևում հարկաղիր սերվիտոսո պահանջելու իրւսվունք,
որոշում եմ
1. Գավառ համայնքի Սարուխաև բնակավայրի Հեևրիկ Աբրահամյաև փողոց թիվ 110 հասցեում
գտևվող 2017–2019թթ. ինքնակամ կառուցված 75 քմ արտաքին մակերեսով /6 2 .68 քմ ներքին
մակերեսով/ կուլտուրայի տունը 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 2056 /երկու հազար
հիսունվեց/ ՀՀ ղրամ, ըևղամենը 75x2056-154200 /մեկ հարյուր հիսուևչորս հազար երկու
հւսրյուր/ ՀՀ ղրամ սահմանված վճարով և ինքնակամ բազկած 4 ղուռ և 4 պատուհանը 1 ղռան և
մեկ պատուհանի համար 1028 /մեկ հազար քսսւևութ/ ՀՀ ղրամ, ըևղամենը 8x1028=8300 /ութ
հազար երեք հարյուր/ ՀՀ ղրամ սահմանված վճարով ճաևաչել օրինական։

2. Շիևությաև գործսանսւկան ևշաևակություեը կուլաուրայի աեից փոխել խանութի։
3. Որոշմաև ըևդունման օրվւսևից օրինականսւցման եամւսր սւսհմանված վճարները 60-օրյա
ժամկետում չվճարելու ղեպքում որոշումը հա մա րում է ուժը կորցրած։
4. Սույև որոշումը ուժի մեջ է մտնում հըաս^ս/պւ^աև հաջորդող օրը։

Համայնքի ղեկավար
2 0 ^ թ.
ք.Գսւվաո

-- 0 ^

ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

2.այաստաևի 2,անրւսպետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր.§6§հ^ր^սո^^@աէ^.§ՕV.Ձրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
09 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի 1մ 576-Ա
ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ 2ԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ 6-ՐԳ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 3
2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2.ԱՄԱՐ ՆԱէսԱՏԵՍՎԱԾ
2.ՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԱՆՎԵԼ ԳՈԻՐԳԵՆԻ ԳԱԼՈՅԱՆԻ, ՆԱՐԻՆԵ ՆՈՐԻԿԻ
2ԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆԻ, ԷՄԻՆ ՄԱՆՎԵԼԻ ԳԱԼՈՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ
ՎԵԲԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ 2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ԼԼ Լողային օրենսզրքի 64-րղ եողվածի, «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի
մասին» ԼԼ օրենքի 1-իև եողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական ինքնակառավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի
35-րղ եողվածի 24) կետի ե ԼԼ Կաոավարության 29.12.2005թ. «ձայասաանի 2.անրապեւռության
քւսղաքւսյիև ե զյուղակաև բնակավայրերում ևերբևակավայրայիև աշխսւրհազրւսկւսն
օբյեկտևերի աևվաևակոչման, սւնվանափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զւռնվելու և /կամ/
տեղակւսյման վայրի համարակալմաև, հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրւսևցման
կարզը հաստատելու և հասցեևերի զրաևցմաև լիսպոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն
որոշմսւև մեջ լրացումներ և փոփոխություևևեր կատարելու մասին ԼԼ կաոավարության
25.02.2021թ–ի 233-Ն պահանջներով, հիմք ըևղունելով 12.05.2022թ. տրված Գավաոի հողային
բարեփոխումևերի և սեփակաևաշևորհմաև հւսնձնաժողովի 07.04.1991թ. թիւ( 19 որոշումից
քսպվածքը, Գավաո համայնքի 2.ացաոատ թաղամասի Ազատամարտիկների 6-րղ ւիողոց թիվ 3
հւսսցեի համասեփակաևատեր Մաևվել Գուրզեևի Գալոյաևի /ծնված 20.05.1964թ֊ի և/ ղիմումը,
«Ղւսւփթ Աոաքեյյաև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի հսւտակազիծը, համաձայև որի Գավաո
համայնքի ձացաոատ թաղամասի Ազատամարտիկների 6֊ րղ փողոց թիվ 3 հասցեուլք զտնվող
հողամասը չափսպրվելէ, հաւոկւււցվել է րևղհաևուր 0.19 հա, ինչը ւիաստացի կազմում է 0.07998
հա, որը Մաևվել Գուրզեևի Գալոյանին /ծնված 20.05.1964թ–ին/ րևղհաևուր համատեղ
սեփակաևության իրավուևքով պատկաևող հողամասն է և հաշվի աոևելով, որ 0.07998 հւս
հողւսմասը չի զտնվում ԼԼ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սւսհմւսևվւսծ
սահւևսնւսփակումևերի ցաևկում, իևչպես նաև իևժեևերատրաևսպորտային օբյեկտևերի
օտարմւսև զոտիներոււԼ չի աոաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ
1. Վերականզևել Գավաո համայնքի ձացաոատ թաղամասի Ազատաւհսրտիկների 6-րղ փողոց
թիվ 3 հւսսցեում զտնվող զույքայիև ւփւսվորի ևկւստւքամբ Մաևվել Գուրզեևի Գալոյաևի /ծնված
20.05.1964թ–ին/, Նւսրինե Նորիկի ձայրապետյաևի /ծնված 17.10.1972թ–իև/, էւփև Մւսևվելի
Գալոյւսևի /ծնված 03.12.1989թ–իև/ հողօզտազործմաև իրավուևքը, բնակելի տան կաոուցման և
ււպսւսարկւ1աև հաւ1ար հատկացւ(ած հողամասի զույքայիև իրավուևքևերը ճաևաչելով նրաևց
սեւիականությաև իրավուևքը 0.07998 հա րևղհաևուր մակերեսով հողամասի ևկատմւււմբ՝ որպես
օրինական տիրապետվող զույք։

2. 2ողամասիև տրամադրել Գավւսռ համայնք, 2,ացսաատ թաղամաս, Ազատամարտիկեերի 6-րղ
փողոց, թիվ 3 հասցեև։
3. Սույև որոշումը ներկայացնելԼԼ անշարժ ղույքի կսպաստրի պետական կոմիտեի անշարժ
ղույքի ղրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքսւյին իրւսվունքների պետական

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասսւանի Հաևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո հսւմայեք
ՀՀ> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^Ցր.§6§հՁրզսազ@աա.§ն^.Զա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
10 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակսւեի Ի1 577-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Կարեև ժորւսյի Ումրշսւտյաևը (անձեազիր՝ ՃՍ0547556, ՀԾՀ՝ 2205650246, հաշվաոված ՀՀ
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Սերզո Ավեաիսյան 6/1) հանղիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկւո, ՀՀ հսւրկային օրեևսզրքով սահմանված կսւրզով չի կաաարել զույքահարկ
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 26-ին
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊ր ղ եոդվածի 1-իև մասի ,,բ"
ենթակէտի հիմքով Գավաոի եամայնքապեաարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական փսրույթ՛
գույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմուևքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի
փաստական հաևգամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն ւսրղյունքում, բացահսւյտելով
զործի բոլոր հաևզամանքևերը, վարչական մարմինը հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից արամաղրված փոխաղրամիջոցների հւսշվաոմսւն ու զնահսւտմւսն
տվյալների \ /՚ՕԼ1(Տ\\^ՃՕՏհ1 ԲՃՏՏՃ.Ղ 2,8 մակնիշի 34 Բ2 227 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը
հանղիսանում է Կարեն ժորւսյի ՈԻմրշատյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հսւրկային օրենսզրով
հանղիսաևում է հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմւսև ենթւսկա զույքահարկը կազմում է 201733/երկու հարյուր մեկ հազար յոթ հարյուր
երեսուներեք/ ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2018-2021թթ. ժամանակահատվսւծում չի վճարվել, իսկ Կարեն ժորսւյի
Ումրշատյանի կողմից նշված ժսւմանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում
չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 57 611/հիսունյոթ հազար վեց հարյուր
տասնմեկ/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 26-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օգոստոսի 10-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /նիմք 26.07.2022թ. ծանուցում 32ճ3ր3ր.3րո
կայքում/ Կաթեն ժորսւյի Ումրշատյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
10.08.2022թ վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Կարեն ժորւսյի
Ումրշատյանի բացւսկայությալքբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ Սահմաեադրությսւն 45-րդ հոդվածի համաձսւյե՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով
սահմանված կարդալ ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքայիև բյուջե
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
2. ամսւձւսյև ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդփոծիւիոխւսդրւսմիջոցի դույքւսհարկը հարկ
վճարողևերիև սեփակաևության իրավունբով պատկանոդ հարկմսւն օբյեկա համարվող
ւիոխադրւսմիջոցինևրի համար սահմանված կսւրդով 2.այաստանի 2,անրւսււ|ետու.թյան
համայևքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ
վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։
ձամաձւսյն ԼԼ հսւրկւսյին օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքւսհարկ
վճարողներ են համարում կադմակերպություններև ու ֆիզիկական սւնձինք։
ճամաձայե ԼԼ 2ւսրկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով
հարկային պարաավորությունների կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսդրքիև
համապատասխան հաշվարկված վճարմաև ենթսւկահարկի, ինչպես նւսև դրա դծով
տույժևրի ե /կամ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի
դծով սրսրտավորություևը հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձապետակւսն հաշվին։
2ամւսձայև ԼԼ հւսրկայիև օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանւխւծ ժտմկհտներից
ուշացնելու դեպքոււ( ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա հսււքւսր հարկ վճարողը կամ
հարկային գործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չաւիով։
2ամաձայն ԼԼ հարկւսյիև օրենսդրքի 251-րդ հոդվւսծի կազմակերպություններն
ու ֆիզիկական անձինք փոխւսդրամիջոցների դույքահարկի տարեկան գումարները իրենց ււյետակսւն
դրսւնցման /հաշվսամւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են ւխարում միևչև հարկային տարվսւ դեկտեմբերի
1-ը ներսայալ։
ձամւսձւսյն «Տեդակւսն ինքնակսաավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի
ղեկւսվւսրը որպես սեփական փազորություն, օրենքով սսւհմւսնված կարդուլ կադմակերւդում է
դույքահարկի դւսնձոււքը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճստները չվճարոդ անձսւնց
նկատմամբ օրենքով սւսհմաևված կարդով կիրաոում է համապաւռասխւսն միջոցներ։
Եփելով վերոդյդափց և ղեկւսւիսրվելով ԼԼ Սահմսւնադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ
իրավսւկան ւսկւոերի լքսաիև», «Տեղւսկան իևքևակւսոավարմաև մւսսիև», «Վարչւււրարությսւն հիմուևքևերի
և ւիսրչւսկան վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58–60֊ր դ հոդվսւծևերով, որոշումևմ

1. Կւսրեն ժորայի Ումրշատյանից հօդուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ըևդամեևը 259 344/երկու
հսւրյույւ հիսուևինը հազար եյւեք հսւրյուլւ քաոասուևչորս/ ԼԼ դրամ, որպես մՕԼհ.Տ\\հձՕՏ1\՛ եձՏՏճւ՛
2,8 մակնիշի 34 8.2 227 պետհամարսւնիշի ւիոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար ներսայալ
տույժերը։2.Սույն որոշումը կւսրող է ւլարչական կարդով բողոքարկվել Գավաոի համայևքապետին դրա
ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձւսյաստսւնի ձանրապետության վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույև որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարւսրության հիմունքների և ւիորչակւսն
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդով այն եևթւսկւս է հարկադիր
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով աևբողոքւսրկելի
դաոևալուց եռւսմսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կատւսրման ընթացքի նկատմւսմբ հսկողությունն իրակաեացնում է Գավսա հսւմայեքի
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորդող օրը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԲՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւռաևի Հանրապեւոության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր.§6§հՋր^սո^^@աէ^.§ՕV.^ա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
10 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ա 578-Ա
ԳՌԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
–Քաղաքացի Քարեն Հայկի Բաղղասարյանը (անձնազիր ՃՏ0354154, ՀԾՀ 1909410195, հաշվաոված 2,2,
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք զ. Կարմիրզյուղ Հունան Ավեաիսյան 18) հւսնղիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմսւևված կարզով չի կաաարել զույքահսւրկ
վճարելու պարաականությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 26-ին
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2.2 օրեևքի 30-րղ հողևիսծի 1-ին մասի ,,բ"
ենթակեաի հիմքով Գավառի հսւմայնքապեաարաևի աշխաաակսւզմում հւսրուցվելէ կարչակսւն վսւրույթ՝
զույքահարկի զումարների զւսնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայսատանի 2սւնրապեաության
օրենքով ւոսհմանված կարզով հարուցվւսծ և իրակւսևացված վարչական վարույթի ընյՅացքում զործի
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, յյւիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով
զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարմինը հասաատված է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համսւձւսյն ՀՀ ՀՔՐ-ի կողմից տրամաղրփսծ փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զևւսհատման
տւկալների Ի11ՏՏՃԻ1 հ1ԱՕ ԱՃՏ 2.5 Բ մակնիշի 31 ՏՍ 165 պետհսւմարաևիշի փոխադրամիջոցը
հաևդիսանում է 1սորեն Հայկի Րաղղասարյանի սեփականություեը, ինչը 2.2 2արկային օրեեսղյւով
հանղիսանում է հսւրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմաև ենթւսկա զույքահարկը կսպմում է 314 972/երեք հարյուր տասնչորս հւսզայ՜ւ ինը
հսւրյուր յոթանասուներկու/ՀՀ ղրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանսւկահւստվածում չի վճարվել, իսկ Խորեն
Հայկի Րաղղասարյանի կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանփսծ
ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 144 431/մեկ հւսրյուը
քււաասունչորս հազար չորս հարյուր երեսունմեկ/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 2 6 ֊ի ն «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանում հսւրուցված ւիսրչական
վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվականի օգոստոսի 10֊ի ն հրավիրվելեև վարչական վարույթի
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել է /հիմք 26.07.2022թ. ծանուցում ՅշժՋրՋրարո
կայքում/ 1սորեն Հայկի Րաղղսւսարյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումնեըին։
10.08.2022)5 վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծւսնուցված Խորեն Հայկի
Րաղդասստյաևի բացսւկայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ Ստհմաեադրությաե 45-րղ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով
սահմանված վարզով ն չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսւմայնքսւյին բյուջե
մուտքազրվող պարտաղիր այլ վճարումներ։
2ամսւձայև ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 239-րղ հողվածիփոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ
վճարողներին սեփականությաև իրավունքով պատկաևող հարկմսւն օբյեկտ հսւմարվող
փոխադրամիջոցիների համար սահմանված կւսրզով Հայաստաևի Հաևրապետությսւն
հւսմայևքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախվսւծ չէ հարկ
վճսւրողների տնտեսական զործունեությւսն արղյունքներից։
Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի փոխադրամիջոցների զույքահւսրկ
վճարողներ են համարում կւսզմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Համաձայն ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով
հարկային պւսրտսւվորությունների կատարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարման եևթակահարկի, ինչպես նւսև դրա զծով
տույժերի և /կամ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի
զծով պարտւսվորությունը հսւշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետական հւսշվին։
Համաձայն ԼԼ հարկային օրեևսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից
ուշացնելու ղեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ
հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի կւսզմակերպություններն
ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցևերի զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
զրաևցման /հաշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա ղեկտեմբերի
1-ը ներառյալ։
Համաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճստող սւնձանց
նկատմւսմբ օրենքով սահմանված կւսրզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյալից ն ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանաղրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչսւրարության հիմուևքների
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշում եմ

1. 1սորեև Հսղկի Բաղդասարյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 459 403/չորս
հարյուր հիսուևինը հազար չորս հարյուր երեք/ ԼԼ ղրամ, որպես Ի11ՏՏՃԻ11ԱԻ10 0 \ 8 2.5 0 մակնիշի 31 ՏՍ
165 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար ներաոյւսլտույժերը։2.Սույն որոշումը
կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից
երկու ամսվւս ընթւսցքում կամ Հայաստաևի Հաևրսւպետության վարչական ղսւտարան՝ երկամսյա
ժամկետում։
Յ.Սույն որոշմաև պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րղ հողվսւծով սահմանված վարզով այն ենթւսկա է հարկսւղիր
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկսպիր կատարոււքն ապահովող ծաուսյության միջոցով անբողոքարկելի
դսանալուց եոամսյա ժւսմկետում։
4. Սույն որոշմաև կատարման ըևթացքի նկատմւսմբ հսկողությունն իրակսւնւսցնում է Գւսվսա համայնքի
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղուևման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորդող օրը։

2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ չԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստւսևի 2ւսևրաւզեւոությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր.§6§հՋր^սո^^@աէ^.§ՕV.Ջրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
10 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկաևի Ա 579-Ա
ԳՌԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՐՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Մարետա Մամիկոնի Քյարամյաևը (աևձնազիր՝ 007012271, 2,02 7211590530, հաշվստված 22
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Սերզո Ավետիսյան 94) հանդիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուփսի 26-ին
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րզ եողվածի 1-ին մասի ,,բ՚՛
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայևքապետարւսնի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝
զույքսւհարկի զումարևերի զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի 2անրապետության
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրսւկանացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի
փաստական հաևզամսւևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով
զործի բոլոր հանզամանքևերը, վարչական մարմիևը հաստատված Է համարում հեաևյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
2ամաձայև 22 2ՔԲ–ի կողմից արամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու զնահաաման
ավյալևերի ՆՃ2 21214-126-20 մսւկևիշի 13 ՏՏ 697 պեահամարանիշի փոխադրամիջոցը հանդիսանամ Է
Մարետա Մամիկոնի Քյարամյանի սեփսւկանությունը, ինչը 22 2արկայիե օրենսգրով հանդիսանամ Է
հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմսւև եևթակա զույքահարկը կազմում Է 141 750/ մեկ հսւրյուր քառասունմեկ հազար
յոթ հսւրյուր հիսուն/22 դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակսւհատվածում չի վճարվել, իսկ Մարետա
Մամիկոնի Քյարամյանի կողմից նշված ժամանակւսհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված
ժամկետում չվճարելու արղյունքում աոաջացել Է զույքսւհարկի համար տույժ 67 087/վաթսունյոթ հազար
ութսունյոթ/ 22 դրամի չափով։
2022 թվականի հուփսի 2 6 ֊ի ն «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օգոստոսի 10-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվել Է /հիմք 26.07.2022թ. ծանուցում ՋշմՋրՅր.Ջա
կայքում/ Մարետա Մամիկոնի Քյարամյաևը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
10.08.2022թ վարչական վարույթի լսումնեյւն իրակաևացվել են պւստշաճ ծանուցված Մարետա Մամիկոնի
Քյարամյանի բսւցակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ Սահմաեադրությաե 45-րդ եոդվածի համսւձայն՝ յուրւսքւսնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսւմսդնքային բյուջե
մուտքագրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
Հսւմաձւսյն ԼԼ 2,ւսրկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ
վճարողներին սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվոդ
փոխադրամիջոցիների համար սահմանված վարդով Հայ սատանի Հսւնրապետության
համսւյևբների բյուջեևեր վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ
վճարոդևերի տնտեսական դործուևեությաև արդյուևքներից։
Համսւձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցների զույքահարկ
վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Համսւձայն ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով
հարկային պարտավորություևների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսդրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթսւկահարկի, ինչպես նաև դրւս դծով
տույժերի և /կամ/ տուդւսնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի
դծով պարտավորություևը հաշվառող տեղական բյուջեի դսւնձապետական հաշվին։
Հւսմաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ
հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համսւձւսյն ԼԼ հսւրկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպություններն
ու ֆիզիկական անձինք փոխադրւսմիջոցների դույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
դրաևցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարվա դեկտեմբերի
1-ը ևերաոյալ։
Համսւձւսյն «Տեղական ինքնակաոավարման մւսսին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիադորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է
դույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հւսրկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձսւնց
նկատմամբ օրենքով սւսհմանւիսծ վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությւսմբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ
իրսւվակւսև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների
և վարչական վարույթի մւսսին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդւիսծներով, որոշումեմ

1. Մարեւռա Մսւմիկոնի Քյարամյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 208 837 /երկու
հարյուր ութ հազար ութ հարյուր նրեսունյոթ/ ԼԼ դրամ, որպես VՃ՚Լ 21214-126-20 մակնիշի 13 ՏՏ
697 պեւռհամարանիշի ւիոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համւսյնքւսպեւռին դրսւ ուժի մեջ
մտնելու օրվաևից երկու ամսվա ըևթւսցքում կւսմ Հայաստանի Հանրաււյետության վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժսւմկետում։
Յ֊Ս ույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակւս է հարկադիր
կսւտարմաև՝ ԼԼ ԱՆ 2,ւսրկադիր կւստարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքւսրկելի
դսանալուց եոամսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողություևն իրականացնում է Գավաո հւսմայնքի
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրւիսն հաջորդող օրը։

ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասսաւևի Հաևրապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՁր.§0 §հՋր^սո^^@աէՁ.§ՕV.Ձրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
10 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Իք 580-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՈԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Ռոման Սիմոնի Վարղանյանը (անձևագիր՝ ՃՔ065134, ՀԾՀ՝ 3710850312, հաշվառված ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք զ. Կարմիրզյուղ Ջոհրաբ Շհոյան 21) հանդիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմսւևված կարզով չի կատարել զույքահարկ
վճարելու պարտականությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 26-ին
«Վարչարսւրության հիմունքների և վարչական վարույթի մւսսին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ"
ենթակէտի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝
զույքահարկի զումարների զանձմաև հւսրցի քննության նպատակով։
«Վարչարսւրության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայսւստանի Հանրապետության
օրենքով սահմաևված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի
փաստական հանգամանքներն բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով
զործի բոլոր հանզւսմաևքները, վարչական մարմինը հասսսստվւսծ է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից ւորամաղրված փոխաղրւսմիջոցների հաշվառման ու զնահատման
տվյալևերի 1ԳՏՔԸԼԲՏՏ 8ՏԻ12 Լ 320 մակնիշի 34 ԻՄ 045 պետհամարւսնիշի փոխաղրամիջոցը
հաևղիսանում է Ռոման Սիմոնի Վարդաեյանի սեւիակաևությոնևը, ինչը ԼԼ ձարկւսյին օրեևսգրով
հսւնղիսանում է հսւրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակսւ զույքահարկը կազւէում է 282 352/երկու հարյուր ութսուեերկու հազար
երեք հարյուր հիսուներկու/ ՀՀ դրամ, ինչը 2018–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճսւըվել, իսկ Ռոման
Սիմոնի Վարդաեյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանվսւծ
ժամկետում չվճարելու արղյունքում ւսոսւջւսցել է զույքահարկի հւսմար տույժ 80 599/ութսուն հազար հիեզ
հարյուր իննսուևիևը/ ՀՀ ղրսւմի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 26-իև «Վարչւորարությւսն և վարչսւկւսն վարույթի մւսսին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետայւանում հարուցված վարչական
ւիսրույթի շրջանականերում 2022 թվականի օգոստոսի 10-ին հրավիրվելեե ւիսրչակւսն վւսրույթի
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 26.07.2022թ. ծանուցում ՁշնՁրՁր.Ջրո
կայքում/ Ռոման Սիմոնի Վարղանյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
10.08.2022թ վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Ռոման Սիմոնի
Վարղւսնյաևի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ Սաեմաեադրությաե 45-րդ եողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով
սահմանված վարդով ե չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսւմայնքայիև բյուջե
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ԼԼ Պարկային օրեևսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքահարկը հարկ
վճարողն երին սեփականությաև իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող
փոխադրամիջոցիների համար սահմանված վարդով ձայ սատանի ձանրապետության
համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախվւսծ չէ հարկ
վճարողների տնտեսական դործուևեության արղյունքներից։
ձսոհոձւսյն ԼԼ հարկւսյին օրենսգրքի 240-րղ հոդվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ
վճարողներ են համարում կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկական անձինք։
ձամւսձւսյն ԼԼ ձարկայիև օրենսզրքի 46-րղ հոդվածի տեղական հարկերի դծով
հարկային պարտավորությունների կատարուլք /մարում/ է համսւրվում Օրենսդրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակսւհարկի, ինչպես ևւսև ղրւս դծով
տույժերի և /կամ/ տուդւսևքների դումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի
դծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։
ձամսւձայն ԼԼ հարկւսյին օրեևսդրքի 401 –րղ հողւիսծի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ
հարկւսյին գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
ձամաձայև ԼԼ հարկային օրեևսդրքի 251-րղ հոդվածի կազմակերպությունևերն
ու ֆիդիկւսկան անձինք փոխաղրամիջոցների զույքսւհարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
դրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի
1-ը ներւսռյալ։
ձամաձայև «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հոդվածի՝ հւսմայնքի
ղեկավարը որպես սեւիական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է
դույքահարկի գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց
նկատմամբ օրենքու| սահմանված կւսրդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանաղրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական իևքնւսկառաւ|արւ1ան մասին», «Վւսրչւսրւսրության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օյւենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Ռոման Սիմոևի Վարղանյանից հօդուտ Գավաո հսււհսյնքի բյուջե գանձել ըևղամեևը 362 951/երեք
հարյուր վսւթսուներկու հազար ինը հարյուր հիսունմեկ/ ԼԼ դրամ, որպես 1ՎՏ&ՕՐՕՏՏ– ՔՃ1\՚2 Ր
320 մակնիշի 34 ՐՍ 045 պետհւսմայ՜ւաևիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար ներառյալ
տույժերը։2.Սույն որոշումը կարող է վայւչական վարդով բողոքարկվել Գավսաի համայնքապետին ղրա
ուժի մեջ մտնելու օրվւսնից երկու ւսւհոիս ըևթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
Յ֊Ս ույև որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքուլք, «Վարչարարությաև հիմունքների ե վարչական
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ ձարկաղիր կատարումն ապահովող ծաոայությաև միջոցով անբողոքւսրկելի
ղւսոնալուց եռամսյսւ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկւստմամբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավւսո համայնքի
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորղող օրը։
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ՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԲ՜ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաևի Հաերապեաությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր.§0 §հՋր^սո^^(^>աէՁ.§ՕV.Ձրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
10 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ի1 581֊ Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Էղզար Ռոբերաի Թորոսյաեը (անձնազիր 006918239, ՀԾՀ 2307800778, հաշվաոված
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Սերզո Ավեաիսյաև 1 ևյւբ. 98) հանղիսսւևալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 26-ին
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30–րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ"
ենթսւկեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաաակսպմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հաևրապետության
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրակաևացված վարչական վսղ՜ւույթի ընթացբում զործի
փաստական հաևզամանքների բազմակողմանի, լրիկ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻ ԱՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձսւյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատմաև
տվյալների ՕՃ.2 2410 մակնիշի 34 0 0 569 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հաևդիսանում է էղզար
Ռոբերաի Թորոսյանի սեւիակաէտւթյունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսղրով հաևդիսանում ե հարկվոդ օբյեկա։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 75886/յոթսւնասունհինզ հազար ութ հարյուր
ութսունվեց/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2014-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Էղզար Ռոբերաի
Թորոսյանի կողմից նշված ժսւմանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում
չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 29253/քսանինը հազար երկու հւսրյուր
հիսուևերեք/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 26-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետւսրանում հարուցված վարչական
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օգոստոսի 10-ին հրավիրվելևն վարչական վարույթի
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 26.07.2022յծ. ծանուցում ՁշժՁրՁր.Ձրո
կսւյքում/ Էղզար Ռոբերաի Թորոսյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումևևրին։
10.08.2022թ վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվել են պատշաճ ծաևուցված Էղզար Ռոբերտի
Թորոսյանի բացակայությամբ։
Մ --

■ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սահմւսնաղրության 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքային բյուջե
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 239-րդ հողվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ
վճւսրողներին սեփականության իրավուևքով պատկանող հւսրկմսւն օբյեկտ համսւրվոդ
փոխադրամիջոցիների համար սահմանված վարզով Հայաստւսևի Հաևրսւպետության
համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ
վճարողների տնտեսական զործունեության արղյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրեևսզրքի 240-րղ հողվածի ւիոխաղրամիջոցների զույքահստկ
վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով
հարկային պարտավորությունների կատարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրսւ զծով
տույժերի և /կամ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի
զծով պւսրտւսվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետւսկան հսւշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրեևսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ
հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի կազմակերպություններն
ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
զրաևցման /հսւշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տսւրվա դեկտեմբերի
1-ը ևերսայալ։
Համաձայն «Տեղական ինքևակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց
նկատմամբ օրենքով սահմանված վարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ
իրափսկան ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողփսծներով, որոշումեմ
1. էղզւսր Ռոբերտի Թորոսյանից հօզուտ Գսւվսա համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 105 139/մեկ հարյուր
հինգ հազար մեկ հարյուր երեսուևինը/ՀՀ ղրամ, որպես 0 Ճ 2 2410 մակնիշի 34 ՕԲ 569
պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար ներաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավաոի համայևքապետին ղրւս ուժի մեջ
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետությւսն վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժսւմկետում։
Յ֊Ս ույն որոշմաև պահանջները չկսւտարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված վարզով այն ենթակա է հարկադիր
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքարկևլի
ղաոնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն պւոշմաև կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողուլ&յունն իյւականացևում է Գավւսո համայնքի
ղեկավարը։
5. Մույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորղող օրը։

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
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10 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի 14 582-Ա
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 7/1
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՐՂԱՆ ԺՈՐԱՅԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ, ԼՈԻՍՅԱ ՆՈՐԻԿԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ, ԳԵՎՈՐԳ ԺՈՐԱՅԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ, ՆԱԻՐԻ ՎԱՀԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Ղեկւսվարվելով 26 դեկտեմբերի 2002 թ ֊ի 14 510-Ն օրենքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րղ մասի, «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի
35-րղ հոդվածի 24) կետի ն ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետությաև
քաղաքւսյին և զյուղական րնակավայքերում ներբնւսկավւսյրային աշխարհագրական
օբյեկտևերի անվաևակոչմաև, անվանափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/
տեղակայմաև վայրի համարակալման, հասցեւսվորման ու հասցեների պետական զրաևցմւսև
կարզը հաստատելու և հասցեների զրսւևցմաև լիւսզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության
25.02.2021 թ-ի 14 233-Ն պահանջներով, հիմք ընղունելով 03.08.2022թ. տրվսւծ Գանձակի հողային
բարեփոխումևերի և սեփւսկանաշնորհմաև հանձևաժողովի 20.02.1991թ. թիվ 3 որոշումից
քաղվածքը, ըստ օրենքի ժառաևգության իրավունքի վկայազրով/տրված 07.07.2022թ./ զույքի
նկատմամբ ժառաևզ Վարղան ժորսւյի Վարղաևյանի /ծևված 09.11.1967թ./ լիւսզորված աևձ
/լիազորսւզիր տրված 17.03.2022թ./ Անուշ Վարազղատի Սարզսյաևի /ծնվսւծ 26.10.1978թ./
դիմումը, «Ուրբւսն Հաուսինզ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված հողամասի հատակազիծը, համսւձայն որի
Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի Հենրիկ Աբրահամյան փողոց թիվ 7/1 հասցեում
զտնվող հողւսմասը չափւսզրվելէ, հատկսւցվելէ 0.08 հա, ինչը փաստացի կազմում է 0.09458 հսւ,
որը Վսւրղաև ժորսւյի Վարղաևյաևին /ծնվւսծ 09.11.1967թ֊ի և/ ժւսռանզությաև իրւսվունքով
պւստկւսևող հողամասն է և հաշվի առնելով, որ 0.09458 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային
օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմաևափակումների ցաևկում, ինչպես նաև
ինժեևերատրանսպորտւսյին օբյեկտևերի օտսւրման զոտիևերում, չի առաջացնում սերվիտուտ,
որոշում եմ
1. Վերւսկաևզնել Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի Հենրիկ Աբրահամյան փողոց թիվ 7/1
հասցեում զտնվող զույքայիև միավորի նկատմամբ Վարղան ժորսւյի Վարղաևյանի /ծնվսւծ
09.11.1967թ–իև/, Լուսյւս Նորիկի Սարզսյաևի/ծևված 17.11.1969թ–իև/, Գևորզ ժորսւյի
Վարղաևյանի /ծնվսւծ 26.05.1974թ–ին/, Նաիրի Վահանի Վարղաևյանի /ծևված 20.08.2004թ–իև/
հողօզտազործման իրավուևքը, բնակելի տան կառուցման և սպասարկմաև համար 0.08 հսւ

օրինական հաակացվւսծ հողամասից ավելփաստացի օգսապործվող 0.01458 հա հողամասի
գույքայիև իրավուևքևերը ճանաչելով ևրաևց սեփականությւսև իրավունքը 0.09458 հա
ընղհաևուր մակերեսով հողամասի ևկատմամբ՝ որպես օրինական տիրապեավող գույք։
2. ճողամասիև արամաղրել Գավառ համայնք, Գանձակ բնակավայր, ձենրիկ Աբրահամյաև
փողոց, թիվ 7/1 հասցեն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ գույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ
գույքի գրանցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքայիև իրավունքների պետական
գրաևցում կատարելու համար։
4. Որոշմսւն կատարմաև հսկողությո
լալ
Գ. Բոշյսւևի վրա։

2էԱճթ.

Օ & Ո Ա Հ/էր Ո

ք. Գավառ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւստաևի Հաերապեաության Գերլսւրքուեիքի մարզի Գսւվառ համայնք
ՀՀ, Գեդարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր.§6§հՋր^սո^^@աէ^.§ՕV.Ջա
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ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՈԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Կարապետ Վոլոդյայի Նավոյսւնը (անձնազիր 006789655, ՀԾՀ 2010750578, հաշվւսռված ՀՀ
Գեդարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Հովհ. Շիրազ 60) հանդիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ
վճարելու պարտակաևություևևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 յտվականի հուլիսի 26-ին
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ"
եեթակեաի հիմքով Գավաոի համայևքապեաարաեի աշխաաակսւզմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝
զույքահարկի զումարների զւսևձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաաևի Հսւնրապետության
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի
փաստական հւսնզամանքևերի բազմակողմանի, լյփվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիեը հաստատվսւծ Է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻԱՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համսւձայև ՀՀ ՀՔ Բ ֊ի կողմից տրամսւդրված փոխադրամիջոցների հաշվաոմաե ու զեահատմւսն
տփալների Բ ճ ա Լ Տ Ք 8ՐԻ12 201 մակնիշի 24 ՕՍ 617 պետհւսմարաևիշի փոխադըամիջոցը հանդիսւսնում Է
Կարապետ Վոլոդյայի Նավոյւսնի սեփակաեություեը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսգրով հաևդիսանում Լ
հարկվոդ օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 83 954/ութսուևերեք հազար ինը հարյուր
հիսուեչորս/ՀՀ դրամ, ինչը 2015-2021թթ. ժւսմանակահւստվածում չի վճարվել, իսկ Կարապետ Վոլոդյայի
Նավոյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում
չվճարելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 30 373/երեսուև հազար երեք հւսրյուր
յոթանասուներեք/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 26-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական
վարույթի շլ՜ւջանակաևերում 2022 թվականի օգոստոսի 10-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի
լսումներ, որիե մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 26.07.2022լս. ծանուցում 32ժ3ր3ւ՜.3ա
կայքում/ Կարապետ Վոլոդյայի Նավոյաեը։ Վերջիես չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
10.08.2022թ վարչական վարույթի լսումներն իրակւսնւսցվել են պատշաճ ծանուցված Կարապետ
Վոլոդյայի Նավոյանի բացակւսյությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՐ1ՐՈԻՄԸ
ՀՀ ՍահմաեսպրոԼթյաե 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքայիև բյուջե
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի՝փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ
վճարոդներին սեփականության իրավունքով պատկանող հւսրկման օբյեկտ համարվող
ւիոխադրամիջոցիների համար սահմանված վարդով Հայսւստանի Հանրսւպետությսւն
համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ
վճարողների տնտեսական դործուևեությաև արդյունքներից։
Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի՜փոխադրամիջոցների դույքահարկ
վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
2.սւմաձայն ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ հողվածի տեղական հարկերի զծով
հարկային պարտսւվորությունների կատսւրում /մարում/ է հսւմարվում Օրենսդրքին
համապատասխան հաշվարկվսւծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրսւ զծով
տույժերի և /կամ/ տուդաևքևերի դումարների վճարումը համապատասխան հարկի
դծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դաևձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետնեըից
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ
հարկային դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 251-րղ հողվածի կազմակերպություններն
ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների դույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
զրաևցման /հսւշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի
1-ը ներսայսւլ։
Համաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպուէ է
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող սւնձանց
նկատմամբ օրենքով սահմանված կւսրզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմաևադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածևերով, որոշումեմ
1. Կարապետ Վոլողյայի Նավոյւսնից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 114 327/մևկ
հարյուր տասնչորս հազար երեք հարյուր քսանյոթ/ ՀՀ ղրամ, որպես ԲճաեԸԲ. ՏՏԻ12 201 մսւկնիշի 24 01՛
617 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար ներաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավաոի հսւմայնքապհտին ղրսւ ուժի մեջ
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
Յ֊Ս ույն որոշմաև պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 8 8 ֊ր ղ հողվածով սահմանված վարզով այն ենթակա է հարկադիր
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքարկելի
ղաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմաև կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի
ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնու
քւսևված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորղող օրը։

Հա մա յնքի ղեկա ւ

;Ն ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2,այ սատանի ձաևրապետությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §3^ր.§6§հ&րզսազ@աէՅ.§(^.Ջա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
11 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի Ի1 584-Ա
ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ 2.ԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղւսկւսն Ինքնակառավարման Մւսսին»
ձայաււտանի ձանրապետությաև օրենքի 35-րղ հողվածի 1-իև մասի 16) և 24) , 43-րզ հողվածի 1–
ին մասի 3) կեաերի, 2,սւյսատանի 2,սւևրապետության հողային օրենսզրքի 67-րղ, 68-րդ 70-րղ
հոդվածների ղրույթներով, հիմք ըևղունելով Գավաոի համայնքապետարանի աճուրղայիև
հաևձևւսժողովի 11.08.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձաևազրություևևերը, որոշումեմ
1.

1. Գավառ քաղսւքի Ազատության 2֊ րղ փողոց 4-րղ սւևցուղի 147/2 հսւսցեի համսւյևքային
սեփակաևություն հանղիսւսցող (անշարժ գույքի նկաամամբ իրավունքների պետակւսն
զյաւևցւևսն վկայակւււն 27042022-05-0066) րևակավւսյրերի նպատակային նշաևակության,
րնակեփ կառուցապատման զործսանւսկան նշաևակության սահմանսւփակումնևր չունեցող
0.00356հա մակերեսով հողւսմաււը ավաոտևակ կառուցելու համար 52800 /հիսուներկու հազար
ութ հարյուր/ ԼԼ ղրսւմ ըևղհաևուր արժեքով օտարել սւճուրղում հարթող ճանաչված Նորիկ
1սաչատուրի ձովսեփյւսնին։
2. Իրազեկել աճուրղում հսպթող ճանաչված Նորիկ 1սաչաաուրի ձովսեւիյաևիև, որ
նւս պարաավոր Է տասևօրյա ժամկեաում վճարել2022 թվականի օգոստոսի 11-ին կայացած
աճուրդի սւսկւսրկությունևերի ըևթացքում իր առաջարկած զիևե ամբողջությամթ, ինչսյես նաե
ևշվւսծ հողամասի պետակւսն զրւսնցմսւն համար Գավառ հաւևոյնբի կատսւրած 35000
/երեսուևհիևզ հազար/ ԼԼ դրամի փոխհատուցման գումարը։
3. մաևձնարարել համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբւսևական բաժևի պետ Արա
Վոլողյայի Գևորզյանիև 2022 թվականի օգոստոսի 11-իև կայացած սւճուրղում հւսզթող
ճանաչված Նորիկ քսսւչատուրի ձովսեւհւանհ նոուէհօ ցումարև ամբողջովիև վճարելուց հետո
ևրւս հետ օրենքով սահմանված կարզւ
աճառքի պայմաևազիր։
4. Արայն որոշումն ուժի ւ1եջ Է մտնումւ
սրակմաևը հւսջորղող օրր։

/նսմայնքի ղեկավար

ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւստանի Հսւնրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §&V^ր.§6§հՋր^սո^^(3)աէՋ.§ՕV.Ջա

ՈՐՌՇՈԻՄ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ի1 585-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Արման Վալողի Մոփփսյանը (աևձնազիր՝ 010900041, ՀԾՀ՝ 1804921114, հաշվւսռված ՀՀ
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք զ. Կարմիրզյուղ Կարեև Դեմիրճյւսն 16) հանդիսանալով
զույքահարկ վճարող սուրյեկա, ՀՀ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ
վճարելու պսւրտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 28-ին
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ"
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաաակւսզմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝
դույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապեաության
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի
փաստական հւսնզամսւնքների բազմակողմանի, լյրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահայտելով
զործի բոլոր հւսևզամաևքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից ւորամաղրվւսծ ւիոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահատման
տվյւսլևերի 8ե1\\7 520 I մակևիշի 34 Ր0Հ711 պետհւսմարաևիշի փոխաղրամիջոցը հաևղիսանում Է Արման
Վալոդի Մովսիսյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրով հաևղիսանում Է հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 77 400 /յոթանասունյոթ հազար չորս
հարյուլւ/ՀՀ դրամ, ինչը 2018–2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Այււքան Վւսլողի
Մովսիսյանի կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում
չվճսւրելու ւսրղյուևքում առաջացել Է զույքսւհարկի համար տույժ 14 029/տասնչորս հազար քւսսնինը/ ՀՀ
ղրսւմի չափով։
2022 թվականի հուփսի 28-ին «Վարչարարությաև ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվսւծի 1-ին ւհսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավսւռի համայնքապետարանում հարուցված վարչական
վարույթի շրջանակաևերում 2022 լՅվւսկանի օգոստոսի 12-ին հրավիրվելեն վարչւսկան վարույթի
լսումներ, որին մւսսնակցելու ևպատակուլ պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 28.07.2022թ. ծանուցում՛ Ձ2 ժՅրՅր.Ջա
կսւյքում/ Արւ1ան Վալոդի Մովսիսյաևը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
12.08.2022թ վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծսւնուցված Արման Վալոդի
Մովսիսյանի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ Սահմաևադրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայև՜ յուրաքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով
սահմանված վարզով ե չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Հսւմաձայն ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ
վճսւրոդներին սեփականության իրւսվունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվոդ
փոխադրամիջոցիների համար սահմանված վարզով հայաստանի Հաևրապետության
համայևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կւսխված չէ հարկ
վճսւրողների տնտեսական զործուեեությաև արդյունքներից։
Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրսւմիջոցների զույքահարկ
վճարողներ են համարում կազմակեյւպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Հսւմաձայն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով
հարկային պւսրտւսվորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա զծով
տույժերի և /կամ/ տուզսւնքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի
զծով պարտավորությունը հւսշվառող տեղական բյուջեի զաևձապետսւկան հաշվին։
Համսւձւսյն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ
հարկային զործսւկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համսւձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպություններն
ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
զրանցման /հսւշվսւոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի
1-ը ներառյալ։
Համաձսւյն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմսւկերպում է
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձանց
նկատմամբ օրենքով սահմանված կւսրզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյալից ե ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Արման վալոդի Մովսիսյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 91 429/իննսունմեկ
հազար չորս հարյուր քսանինը/ ԼԼ դրամ, որպես 81Գ՝\\^ 520 1 մակնիշի 34 80.711 պետհամսւրանիշի
փոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավաոի համւսյնքապետիև դրա ուժի մեջ
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ըևթացքում կամ Հայաստանի Հաևրսւպետության վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարայւության հիմուևքների և վարչական
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված վարզով այն ենթակա է հարկադիր
կւստարման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքարկելի
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորդող օրը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հանրապեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ծր.§տ§հտզսազ@աէՋ.չպ^.Ձա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ի1 586–Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Շւսհեն Լեիկի Ջրաղացպաևյաևը (աևձնազիր 007592447, ՀԾՀ 3301600646, հաշվառված ՀՀ
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք գ. Կւսրմիրզյուղ Ազաաության պ . 1 ե ր բ. 41) հանդիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 28-իև
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ"
ևնթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի
փաստական հսւնզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտևլով
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստաւոված Է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Հւսմաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից արամաղրված փոխաղրամիջոցների հւսշվաոմսւն ու զնւսհաաման
ավյալների ՍՃ2 469 6 մսւկնիշի 33 0 0 897 պեահամարանիշի փոիււսղրւսմիջոցը հանղիսանում Է Շահեն
Լեիկի Ջրաղացպանյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրեևսզրով հւսնղիսանում Է հւսրկվող
օբյեկա։
Գույքի համար վճսւրման ենթակա զույքւսհարկը կազմում Է 66 966/վաթսունվեց հազար ինը հարյուր
վաթսունվեց/ՀՀ դրամ, ինչը 2013–2021թթ. ժամանակահաավածում չի վճարվեյ, իսկ Շահեն
Լեիկի Ջրաղացպանյանի կողմից նշւիսծ ժամանակահաավածի զույքահարկը օրենքով սահմանված
ժամկետում չվճարելու արղյունքում ւսոաջացել Է զույքահարկի համար սաւյժ 27 253/քսանյոթ հազար
երկու հարյուր հիսուներեք/ ՀՀ ղրւսմի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 28-ին «Վարչարարության և վւսրչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի հւսմայևքապետարանում հարուցված վարչական
վարույթի շրջւսևսւկաներում 2022 թվականի օգոստոսի 12-ին հրավիրվելեն վարչակւսն վարույթի
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 28.07.2022թ. ծանուցում ՁշժՋրՋր.Ձա
կայքում/ Շահեն Լեիկի Ջրաղացպաևյաևը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
12.08.2022թ վարչական վարույթի լսոււքներն իրւսկանւււցվել են պատշաճ ծանուցված Շւսհեն
Լեիկի Ջրաղացպանյանի բացսւկւսյությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սահմանաղրությսւն 45-րրյ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարսւավոր է օրենքով
սահմանված կստզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային րյուջե
մոսոքազրվող պարտաղիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Պարկային օրենսզրքի 239-րզ հողվածիփոխաղրսւմիջոցի զույբահարկր հարկ
վճար ողն երին սեփակաևության իրավուևբով պատկանող հարկմաև օբյեկտ համարվող
փոխաղրամիջոցիների համար սահմանված վարզով Հւսյաստանի Հաևրապետությւսն
համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կսւխված չէ հարկ
վճարողների տնտեսական զործունեությաև արղյունքներից։
Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ
վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
2լսմաձւսյն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով
հարկային պարտավորություևների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկվւսծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես նւսև ղրա զծով
տույժերի ե /կամ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի
զծով պւսրտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401 –րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից
ուշացնելու ղեպքում ժւսմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ
հսւըկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի կազմակերպություններն
ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
զրանցմսւն /հաշվառմւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա ղեկտևմբևրի
1-ը ներաոյալ։
Համաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպուիք է
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց
նկատմամբ օրենքով սահմանված վարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սւսհմաևաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրեևսզրքով, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ
1. Շահեն Լևիկի Ջրաղացպանյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 94 219
/ իննսունչորս հազար երկու հարյուր տասնինը/ ՀՀ ղրամ, որպես ՍՃ2 469 8 մակնիշի 33 ՕՕ 897
պևտհսւմարանիշի փոխաղրամիջոցի զույքահարկի գումար ներաոյայ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրզով բողոքարկվելԳավաոի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ըևթւսցքում կամ Հայաստսւնի Հանրապետության վարչական
ղատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշմաև պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված վարզով այն ենթակա է հարկսւղիր
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկսւղիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքսւրկելի
ղաոնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմաև կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գափսռ համայնքի
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմաև^քա^^^յւենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորղող օրը։

Համայնքի ղեկավար
2Աճ^. թ.
ք.Գավա
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12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Իէ 587–Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Շողիկ Աշոտի Ջրաղացպանյանը (անձնսպիր Ճ.Ս 0216088, ՀԾՀ 5912790495, հաշփսոված ՀՀ
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավսա համայնք գ. Կարմիրզյուղ Թումանյան փ . 10) հանդիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կւսաւսրել զույքահարկ
վճսւրելու ւղարաականությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 28-ին
«Վստչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ"
ենթակեւոի հիմքով Գավաոի համայնքսւպեաարանի աշխաաակազմում հարուցվևլ Է վարչական վարույթ՜
դույքահարկի զումարևերի զանձմաև հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների ե ւիսրչւսկաև վարույթի մասին» Հւսյաստւսնի Հսւնրապետու թյան
օրենքով սահմւսնված կարզով հւսրուցւիսծ և իրակւսնացւիոծ ւխփչւսկւսև ւիսրույթի ընթւսցքում զործի
փաստւսկան հւսնզամանքնեյփ բսւզւհսկողւևսնի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքոււէ, բւսցահւսյտելով
զործի բոլոր հաևզւսւևսնքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Հաւէաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվաուքան ու զնւսհատւ1՝ան
տփալների ՕՃ2 24 մւսկնիշի 35 ԲԼ 975 պետհսւմարանիշի փոխսւղրամիջոցը հսւնղիւււսևում Է Շողիկ
Աշոտի Ջրսպացպանյաևի սեւիականությունը, ինչը ՀՀ Հարկւսյին օրենսզրով հաևղիսանում Է հւսրկվող
օբյեկտ։
Գույքի հաւհսր վճարմսւն եևթակա զույքահարկը կազմում Է 66 409/վաթսունվեց հազար չորս հսղղուր
ինը/՚ՀՀ ղյւսւլք, ինչը 2015-2021 թթ. ժամանակսւհւստւ|ածում չի վճարվել, իսկ Շողիկ Աշոտի
Ջրաղացպւսնյանի կողմից ևշվսւծ ժսւմանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում
չվճւսրելու արդյունքոււք աոսւջացել Է զույքւսհստկի հւսւքար տույժ 24 067/քսանչորս հսպւսր վւսթսուևյոթ/
ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվւսկաևի հուլիսի 28-ին «Վարչարարությաև և վարչւսկսւև վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հոդվածի 1-ին ւ(ասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվաոի համայնքապետւււրանում հսւրուցւիսծ փսրչւսկան
վւսրույլօի շրջանակաևերուլք 2022 թւիսկւսնի օգոստոսի 12-ին հրսւվիրվելեն վարչւսկսւև վարույթի
լսոււհւեր, որիև ւհսււնակցելու նպւսսււսկով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 28.07.2022թ. ծանուցում Ձ2 ժՁր<Յր.Ձա
կւսյքոււէ/ Շողիկ Աշոտի Ջրաղւսցպսւնյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վստչսւկան փսրույթի լսումներին։
12.08.2022թ վայւչական վարույթի լսումներն իրւսկւսնացվել են պատշաճ ծսւնուցված Շողիկ
Աշոտի Ջրւսղացպանյանի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ Սահմանադրության 45-րդ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարսոսվոր է օրենքով
սահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկսւյին օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի՜փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ
վճարողներին սեփականության իրւսվունքով պատկաևող հարկմսւն օբյեկտ համարվոդ
փոխադրամիջոցիների համար սահմանված կարզով ձայ աստաևի ձսւևրապետության
համայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ
վճարողների տնտեսական զործուևեությաև արդյունքևերից։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ
վճարողներ են համարում կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկակաև աևձինբ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով
հարկային պարտավորությունևերի կատարուն /մարում/ է համարվոււէ Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաե դրա զծով
տույժերի և /կամ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի
զծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զանձսւպետակւսն հաշվին։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժւսմկևտներից
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրւիս համար հարկ վճարողը կւսմ
հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերն
ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
զրսւնցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի
1-ը ևերսայալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավւսրման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիւսզպտւթյուն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպուիք է
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց
նկատմաւփ օրենքով սահմանված կւսրզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյսւլից և ղեկաւլարվելով ձձ Սահմանադրությամր, ձձ հարկային օրեևսզրքով, «Նորմատիվ
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարսւրության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ

1. Շոդիկ Աշոտի Ջրաղացպաևյանից հօզոււռ Գաւիսո հաւէայնքի բյուջե գանձել ընդւսմեևը 90476 /իննսուն
հազար չորս հարյուր յոթանասունվեց/ ձձ դրամ, որպես ՕՃ.2 24 ւհսկնիշի 35 ԲԼ 975 պետհամւսրւսնիշի
փոխսպրամիջոցի զույքահարկի գումար ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է ւլարչակսւն կարզով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընյՅսւցքուլք կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական
դատարան՝ երկւսմսյա ժամկետում։
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչւսրարության հիմունքների ն վարչական
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն ենթակա է հարկադիր
կատարմսւն՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքւսրկելի
դստնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կատարման ըևթացքի ևկատմամբ հսկողություևև իրւսկանւսցնում է Գւսվսա համայնքի
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորդող օրը։

ձամայնքի ղեկավար
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ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր.§^§հ^ր^սո^^@աէՁ.§ՕV.^^րո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի 1Ժ588-Ա
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՈԻՌՆԱՋՅԱՆ 2-ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ
18 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌԲԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՐՂԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ ԻՍՊԻՐՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔԸ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ՀԱՍՑԵԻՆ ԿԻՑ ՓԱՍՏԱՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՎ 382.9 ՔՄ
ՀԲՂԱՄԱՍԸ ԲԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Տեղական Ինքնակաոավարման Մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) կեաի
պահանջներով, ՀՀ Հողային օրենսզրքի 64 հողվւսծի 2 և 3 կեսւերի պահանջներով, 28.06.2008թ.
ՀՕ-117-Ն օյւեևքի 1-իև հոդվածով, ՀՀ Կաոավարությաև 29.12.2005թ. «Հայասաանի
Հաևրսւպեաության քաղաքայիև և զյուղակաև բևւսկավայրերում ևերբնակավայրայիև
աշխարհազրակաև օրյեկաների ւսևվաևակոչման, աևվանափոխությսւև, անշարժ զույքի՝ ըսա
ղրա զանվելու և /կամ/ աեղակայմաև վայրի համարակալման, հսւսցեավորմաև ու հասցեների
պետական զրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների զրանցմաև լիւսզոր մարմիև
սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություևևեր կսւտարելու
մասին ՀՀ կաոավարությաև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն որոշման պահանջներով, հիմք րնղունեյով
11.04.2022թ. տրված Գավաոի հողային բարեփոխումևերի և սեփակաևաշևորհմւսն
հանձևաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 019 որոշումից քաղվածքը, ըստ օրենքի ժսաանզությաև
իրավուևքի վկայազրով/տրված 15.06.2022թ–իև/ զույքի նկատմամբ ժսաանզ Վւսրղաև Ալբերտի
Իսպիրյանի /ծևված 20.01.1969թ./ դիմումը, «Հայր և որդի Գավոյաևևեր» ՍՊԸ-ի կողմից տրված
հողամասի ու շեևք-շիևությունների հատակազծերը, որի համաձսւյն Գավաո համայնքի
Հացւսոատ Թւսղամասի Բուոևսպյաև 2-րղ փողոց 2-րղ նրբանցք թիվ 18 հասցեում զտնվող
ընդհանուր հողամասը չափազրվել Է /ծածկագիր 05-001-0510-0004/, հատկացվեյ Է 0.25 հա, ինչը
փաստսւցի կսպմում Է 0.33829 հա, որից 0.3 հա հողատարածքը օրենքի ուժով հանդիսանամ Է
Վարղան Ալբերտի Իսպիրյանի /ծևված 20.01.1969թ./ սեփականության իրավուևքու) պւստկաևող
հողամասը, իսկ ղրւսն կից փաստացի ւււվել օզտազործվող 0,03829 հա հողամասը ճւսնաչել
հսւմայևքային սեփակաևություն և ուղղակի վաճառքի կարզով 1 քմ-ի համար հողամասի տվյսւլ
պւսհին գործող կաղւսստրայիև արժեքի 30% ֊ի չափով 237,6 ՀՀ դրամ օտւսրելնշվւսծ հասցեի
սեփւսկւսնատեր Վարղան Ալբերտի Իսպիրյանիև և հսւշվի ւսոևելով, որ օրինական կաոուցվւսծ
251,89 քմ մակերեսով շեևք-շիևությունը /կաոուցված 1965–1984թթ–ին, որոնց կաոուցման ու
սպասարկմաև համար անհրաժեշտ 0.33829 հա հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսզրքի
60-րղ հոդվածով սահմանված սահմաևափակումևևրի ցաևկում, ինչպես նաև
ինժեևերատրաևսպորտայիև օբյեկտևերի օտարմաև զոտիևերում, չի աոաջսւցնում սերւփտուտ,
որոշում եմ

1. Վերականգներ Գավաո համայնքի 2.ացառսւտ Թսպամասի Բուռնւսզյաև 2-րդ փողոց 2-րղ
նրբանցք թիվ 18 հւսսցեում գտնվող զույքային միսւվորի նկատմամբ Վւսրղաև Ալրերաի
Իսպիրյանի /ծնկած 20.01.1969թ./ եողօդտագործմաև իրավունքը, բնակելի տան կաոուցման և
սպւսսարկման համար հատկացված 0.25 հա մակերեսով հողամւսսից ավելփասաացի
օգաագործվող 0.05 հա հողամասի զույքային իրավունքևերը, ճաևսւչելով նրանց
սեփականությաև իրավունքը 0.3 հա մակերեսով հողամասի և օրինական կսաուցված 251,89 քմ
շեևք֊շ ինությունների /կսաուցված 1965– 1984թթ–ին/ նկաամսւմբ՝ որպես օրինական
տիրապետվող զույք։
2. Գսւվառ համայնքի ճացսաատ Թաղամասի Բուռնազյսւև 2 ֊ր ղ փողոց 2-րղ նրբանցք թիվ 18
հւսսցեում ցանկող 0.3 հա հողատարածքին կից փաստսւցի ավել օզաւսզործվող 0.03829 հա
մակերեսով հողսւմւսսը ճանսւչել համայևքւսյին սեփականություն արամաղրելով Գավաո
համայնք 2ւսցաոաա Թաղամաս Բուռնազյան 2-րղ փողոց 2-րղ նրբանցք թիվ 18/1 հսւսցեն և
ուղղակի վաճառքի կարզով օտարել Վսւրղան Ալրերաի Իսպիրյանիև /ծնկած 20.01.1969թ./
հողամասի 1 քմ-ի համար կաղասարային 30% ֊ի չափով 237,6 /երկու հարյուր երեսունյոթ
ամբողջ վեց/ ՀՀ ղրւսմ ընղամենը 382,9x237,6=91000 /իևնսունմեկ հազար/ ՀՀ ղրսւմ Գավաոի
հսւմայևքապետարանի 900175101345 հաշվեհամարիև վճսւրելու պայմանով։
3. Բևակեփ աանը արամսպրել Գավաո ձացառսւտ Թաղամասի Բուոնսւզյւսն 2-րղ փողոց 2-րղ
նրբանցք թիվ 18 հսւսցեն։
4. ճանձևարարել աշխատակազմի համապատասխան աշխատակցին օրենքով սահմանված
կարզով Վւսրղան Ալրերաի Իսպիրյանի /ծնկած 20.01.1969թ./ հեա կնքելու 0,03829 հա մակերեսով
հողամասի ուղղակի վաճառքի պայմանադիր։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ գույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ
զույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքևերի պետական
զրանցում կատարելու համար։
6 . Որոշման կատսւրման հսկողություևը դնել Գափպւ/^ ւսմայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Բոշյանի վրա։

համայնքի ղեկավար
20-^թ. . ՕՀւ

ԳՈԻԲԳԵՆ ՄԱԲՏԻԲՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասասւևի Հաևրապեաությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավւսռ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՁր.§6§հՁր^սո^^@աէՋ.§ՕV.Յրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի 1Տ1 589-Ա
ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ
ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՀԱՏԿևէՑՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԽԱՆՈՒԹԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ
.՜^֊Ճ ԱՆԱՉԵէՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԷՈԻ ՄԱՍԻՆ
՚ *»• • ■

*

04.10.2005թ. ըևղուևված ՀՕ– 199-Ն'Հ^նրենքի 23֊ր ղ եողվածի, Տեղական Ինքնակւսռավարման
Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածիմ24) կետի պահանջներով, հիմք ըևղունելով ՀՀ Գեղարքուևիքի
մարզ Գսւվառ համայնքէԲհշևսւղյաև 20 ավտոտնակ հասցեում զտնվող ւսնշւսրժ զույքի
սեփականատէր Մարիեաա Ջաևիբեկի Արզումաևյանի/ծնված 10.11.1948թ./ ղիմումը և
ինքնակամ կառույցևերի եաշվւսռման ավյալևերի մուաքազրմաև ծածկագիրը՝ 20220Ր2յԼ՝Է;
մուտքազրված 17.03.2022թ, «Հայր ե որղի Դավոյանևեր» ՍՊԸ կողմից տրված հողամասի ու շեևք–
շինություևների հատակազծերը, որի համաձայև քաղաք Գավառ Բոշևաղյաև 20 ավտոտնակ
հասցեում զտնվող րևղհաևուր հողամսւսը չափսպրվելէ/ծածկագիր 05-001-0384-0018/,
մակերեսը սեփականությաև իրավունքի վկայակաևում /Ի11298881 տրված 05.04.2004յծ/ նշվւսծ է
0. 00422հա, ինչը փաստացի կսպմում է 0.00422հա, ինչպես ևւսև հւսշվի առնելով, որ փաստւսցի
օզտւսզործվող 0.00422հա մակերեսով հողամսւսը չի գտևվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ
հոդվսւծով սահմանված սահմանսւփակումների ցաևկում, իևչպես ևաև
իևժեևևրատրաևսպորտային օբյեկտևերի օտարման զոտիներում, չի առաջւսցևում սերվիտուտ,
որ ո շ ո ւ մ ե մ

1. Վերակաևզևել Մարիետա Ջաևիբեկի Արզումաևյաևիև/ծնված 10.11.1948պ./ վարձակալո։ յոյւսև
իրսւվունքով հատկացված Գավառ քաղաքի Բոշևաղյաև 20 ավտոտնակ հասցեում զտնվող
ավտոտնակի կառուցմաև և սպասարկման համար 0.00422հսւ մակերեսով հողամասի
հողօզտազործմսւև իրավուևքը ճաևաչելով նրսւ սեփականությաև իրավուևքը 0.00422հա
ընղհանուր մակերեսով հողամասի ևկատմամբ, համաձայև «Հայաստանի Հանրապետությւսև
հողային օրեևսզրքում լրացումներ և փոփոխություևներ կատսւրելու մասին» 04.10.2005թ.
ըևղունված ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքի տրամաղրել ւսևհատույց սեփակաևությւսն իրւսվուևք,
հողսւմասը սեփականությաև իրսւվունքով անհւստույց ձեռք բերելուց հետո հողամասի կամ ղրւս
մասի առուվաճւսռքի, ևվիրատվությաև, փոխաևակման կամ իրավաբանւսկան աևձանց
յուծսւրումից հետո ևրա հիմևադիրևերիև (մասևակիցևերիև) հանձևմաև, այղ թվում՝
պւսրտատերերի պահանջևերի բսւվարարման կամ բռևազւսնձմաև հետևանքով հողամասի
իրւսցմաև (այղ թվում զրավսաուի կողմից բռնւսզաևձման հետևանքով հողւսմասը զրավւստուից
ձեռքբերմաև) ղեպքում անկախ այն հաևզամաևքից, թե հողամասը ձեռք է բևրվելհատուցմւսմբ

տվյալ պաեիե գործող կադաստրային արժեքը։
2. Մւսրիեաա Ձաեիրեկի Արզումաևյաևի կողմից ինքնակամ կառուցված 38,2 քմ արտաքին
մակերեսով (34.5 քմ ներքին մակերեսով) խանութը (կառուցված 2020 թ.), 1 /մեկ/ քառակուսի
մետրի համար 2844 /երկու հազար ութ հարյուր քառասուևչորս/ ՀՀ ղրամ սահմանված վճարով,
ընղհամենը 38.2 քմճ2844=108 700 (մեկ հարյուր ութ հսւզւսր յոթ հւսրյուր) ՀՀ ղրամ սւսհմաևվւսծ
վճարով, ճւսնաչել օրիեակւսե։
3. Աևշւսրժ գույքիև տրամւսղրել Գավսւռ հսււքայևք Բոշևսւղյան փողոց 1-ին ւիակուղի թիվ 22
հասցեև։
4. Սույե որոշուլքը եերկայւսցեել ԼԼ Կառափսրությանն առընթեր անշարժ գույքի կաղաստրի
պետական կոմիտեի անշարժ գույքի գրսւնցմաե միասնական ստորաբաժանում գույքային
իրավունքևերի պետական գրանցում կատսւրելու համար։
5. Որոշման կատարման հսկողությունը ղևել Գավառ կ*Ո/պնքի ղեկավարի տեղակւսլ
Գ. Բոշյւսևի վրսւ։

Համայնքի ղեկավար՝
20֊ թ. ֊
ք. Գավսա

ԳՈԻԲԳԵՆ ՄԱԲՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՁրՁր.§6§հՑրզսազ@աէաչ^ս/.Յա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Ա 590-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿ Ի ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՍԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
■ Քաղաքացի Կսալեն Լնիկի Ջրաղացպաեյանը (աեձնազիր՝ /\Տ0249998, ՀԾՀ՝ 2614650331, հաշվաովւսծ ՀՀ
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Գրասաամաա Կանսւյաե 14) հանզիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կաասւրել զույքահարկ
վճարելու պարւոականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 28-ին
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ"
ևնթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարաևի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝
զույքահարկի զումարների զւսնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմուևքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի
փաստական հաևզամանքների բսպւհսկողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյուևքում, բացահայտելով
զործի բոլոր հանզամանքնեյւը, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձայն ԼԼ ՀՔԲ-ի կողմից ւորամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման
տվյալների \Ա7ՏՍ81ՏԱ1 \10Ի17Ր110 Լա17ՐՕ 3.5 Լ մակևիշի 34 0 ^ 444
պետհամարանիշի ւիոխադրամիջոցը հանդիսանում Է Կաոլեն Լնիկի Ջրաղացպանյանի
սեփակւսնությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրով հանդիսանում Է հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 494 400/չորս հարյուր իննսունչորս հազար
չորս հարյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2013-2021 թթ. ժամանակսւհատվածոււէ չի վճարվել, իսկ Կաոլեն Լնիկի
Ջրաղացպանյանի կողմից նշված ժսւմանակահատվածի զույքահալւկը օրենքով սահմանված ժամկետում
չվճարելու արղյուևքում աոսւջացել Է զույքահարկի հւսմար տույժ 196 167/մեկ հարյուր իննսունվեց հազար
մեկ հարյուր վաթսունյոթ/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 28-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օզոստոսի 12-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի
լսոււէներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցւխլ Է /հիմք 28.07.2022թ. ծանուցում Ջ2ժՁրՋր.Ձա
կայքում/ Կաոլեն Լնիկի Ջրաղացպանյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
12.08.2022յ9 վայւչակսւն վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են պատշաճ ծսւնուցված Կաոլեն Լնիկի
Ջրաղացպանյանի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սահմաևադրության 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պւսրտավոր է օրենքով
սահմանված կւսրզով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 239-րդ հողվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ
վճարողներին սեփականության իրավունքով պատկանող հարկմաև օբյեկտ համարվող
փոխաղրամիջոցիների համար սահմանված վարզով Հայ սատանի Հանրւսպետությւսն
համայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ
վճարողների տնտեսական զործուևեության արղյուևքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդփսծի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ
վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
2.ւսմաձւսյն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 46-րդ հողվածի տեղական հարկերի զծով
հարկային պարտավորությունների կատարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկվւսծ վճարման եևթակահւսրկի, ինչպես նւսև ղրա զծով
տույժերի և /կամ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի
զծով սրսըտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զաևձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից
ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ
հարկային զործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի կազմակերպություններն
ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
զրաևցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարփս դեկտեմբերի
1-ը ներւսոյալ։
Համաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց
նկատմամբ օրենքով սահմանված կւսրզով կիրսւռում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյալից և ղեկավսւրվելով ՀՀ Սահմանւսղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմասփվ
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օյւենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ
1. Կառլեև Լևիկի Ջրաղսւցպանյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 690 567, վեց
հարյուր իննսուն հազար հինգ հարյուր վաթսունյոթ/ՀՀ ղրամ, որպես հ1ՄՏՍՏ1Տա 1՝ԺՕԻՄՐՈՕ Լ ա Մ Ը Բ
3.5 Լ մակնիշի 34 Օխ՛ 444 պետհւսմարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար ներաոյալ
տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքւսրկվել Գավսւոի համւսյևքապետին դրւս ուժի մեջ
մտնելու օրվանից երկու ամսվւս ընյԵսւցքում կամ Հայաստանի Հանրապետությաև վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
Յ.Սույն որոշմաև պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարզով այն ենթակա է հարկադիր
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով աևբողոքարկևլի
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմաև կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավաո համայնքի
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդուևմւսն մասին օրենքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորդող օրը։
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Հայասաանի Հանրապեաության Գեղստքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր.§6§հՁր^սո^զ@աէՁ.§ՕV.Ձա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի Ի1 591-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Վասակ Կորյունի Մովսիսյսւնը (անձնազիր 009077835, ՀԾՀ՝ 2802920685, հաշվսաված ՀՀ
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Պարույր Սհակ 65) հանդիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաւռարել զույքահարկ
վճար ե լու պարաակւսնություններր, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 28-ին
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1֊ ին մասի ,,բ"
ենթսւկեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝
զույքահարկի զումսւրևերի զանձմաև հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկաիվ քննության արղյունքում, բացահւսյտելով
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հւսսաատված է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համւսձսւյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրվւսծ փոխաղրսւմիջոցների հւսշվաոմւսն ու զևահատման
տվյսւլևերի յՏՏՐ 01Ն\Իա ՕՍՏԲ.ՕՃՏՏ 4.0 I մակնիշի 35 ԻՍ 162 պետհամարանիշի ւիոխաղրամիջոցը
հաևղիսանում է Վասակ Կորյունի Մովսիսյաեի սեփակաեությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզյւով
հաևղիսանում է հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճւսրման ենթակա զույքահարկը կազմում է 230 375/երկու հայղուր երեսուն հազար երեք
հարյուր յոթանասունհինզ/ՀՀ դրամ, ինչը 2017–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվեր իսկ Վասակ
Կորյունի Մովսիսյանի կողմից նշվւսծ ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված
ժամկետում չվճարելու արղյունքում սաաջացել է զույքահարկի համար տույժ 66 432/վւսթււուևվեց հազար
չորս հարյուր երեսուևերկու/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 28-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետսւրանում հարուցված վարչական
վարույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի օգոստոսի 12֊ի ն հրավիրվել են վարչական վարույթի
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 28.07.2022թ. ծանուցում Ջ2 ժՅրՋր.աո
կայքում/ Վասակ Կորյունի Մովսիսյսւնը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
12.08.2022թ վարչական վարույթի լսումներն իրականսւցվել են պատշաճ ծանուցված Վասակ Կորյունի
Մովսիսյանի բացակայությւսմբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ձձ Սահմանւսդրության 45-րդ հոդվածի համսւձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքսդին բյուջե
մուտքւսդրվող պսւրտւսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկայիև օրենսդրքի 239-րդ հոդվածիփոխսւդրամիջոցի դույքահարկը հարկ
վճար ողն երին սեփակսւնության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ հսւմարվող
փոխադրամիջոցիևերի համար սահմանված վարդով ձայաստանի ձաևրապետությաև
հսւմայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախվւսծ չէ հարկ
վճարողների տնտեսական դործունեությսւև արդյունքներից։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ
վճարողներ են համարում կազմակեյւպություններն ու ֆիդիկակաև անձինբ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հստկերի դծով
հարկային պարտավորությունների կատսւրում /մստում/ ե հսւմարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն եևթակահարկի, ինչպես նաե դրա դծով
տույժերի ե /կամ/ տուդւսնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի
դծով պարտսւվորությունը հաշվսաող տեղական բյուջեի դւսնձապետական հւսշվիև։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժւսմկետներից
ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրւսքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ
հարկային դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպություններն
ու ֆիզիկսւկան անձիևք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան դումւսրները իրենց պետական
դրաևցման ,/հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տւսրվա դեկտեմբերի
1-ը ներառյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիազոյ՜ւություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է
դույքահարկի գանձումը, ինչպես ևաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձաևց
նկատմամբ օրենքով սահմանված վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյւսլից և ղեկսւվարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմսսոիվ
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարսւրության հիմունքների
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ
1. Վասակ Կորյունի Մովսիսյանից հօդուտ Գսւվաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 296 807/երկու
հարյուր ինևսունվեց հազար ութ հարյուր յոթ/ձձ դրամ, որպես յհհՐ (Ժ1Ն\Ի1Բ (/ՒաԲՕԲՏհ 4.0 I մակնիշի 35
ՐՍ 162 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկի դումւսր ներառյալ տույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի հւսմայևքապետին դրա ուժի մեջ
մտևեյու օրվանից երկու ամսվա ընթսւցքում կամ ձայաստանի ձանրապետությւսն վարչական
դատարան՝ եյւկամսյւս ժամկետում։
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատստելու դեպքում, «Վարչարսւրության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ձձ օյւևևքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթւսկա ե հարկադիր
կւսսւարմաև՝ ձձ ԱՆ ձարկսւդիր կատարումն ապահովող ծառւսյության միջոցով ւսևբոդոքարկելի
դւսռևալուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կատարման ընթացքի ևկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի
ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում
ւմսւնված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորդող օրը։

ձամայնքի ղեկավ

Ն ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ա.§6§հազսազ@աէՋ.§օ^.նա

ՈՐՈՇՈՒՄ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի Ա 592-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Պարզև Արշամի Բնյանը (անձևազիր 013102132, ՀԾՀ 2005520500, հաշվառվսւծ ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք զ. Կարմիրզյուղ Ազատության փ. 3 նրբ. 51) հանղիսանալով
զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուփսի 28-ին
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մւսսիև» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-իև մասի ,,բ"
եևթակետի հիմքով Գավաոի հւսմայնքապեաարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝
դույքահարկի զումարների զանձմսւն հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հաևրապետության
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրւսկանսւցւիսծ վարչւսկւսն վարույթի ըևթւսցքում զործի
փաստական հսւևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահսւյւռելով
զործի բոլոր հւսնզւսմանքնեյւը, վարչական ւ1արմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՐԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձայև ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից ւորամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահւստման
սսկալների ՆՃ2 21063 մակնիշի 20 ՕՍ 483 ւղետհամարանիշի փոխաղյոսմիջոցը հաևղիսանում Է Պսւրզե
Արշամի Բնյանի սեփակաևություևը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրով հանղիսսւնում Է հսւրկվող օբյեկտ։
Գույքի հւսւհսր վճարլքան ենթւսկւս զույքահարկը կտզմում Է 82 016/ութսուներկու հսւզւււր տասնվեց/ՀՀ
դրամ, ինչը 2010-2021 թթ. ժաւևսևակահւստւիսծում չ|ւ ւլճարվել, իսկ Պարզև Արշւսմի Բնյանի կողմից նշված
Ժաւ1աևակահւստվսւծի զույքահարկը օրենքուլ սահմանված ժաւքկեւոուլք չվճարելու արղյունքում
ւսռաջացել Է դույքահարկի համար տույժ 36 093/երեսունվեց հազար իննսուևերեք/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվակւսնի հուփսի 28-ին «Վարչարարությաև ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հոդվածի 1-իև մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված ւիսրչսւկաև
վարույթի շրջանականելտւմ 2022 թվականի օգոստոսի 12-ին հրավիրվհլեն վարչական վարույթի
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցւխլ Է /հիմք 28.07.2022թ. ծսւնուցուլք ՋշնՁրսրարո
կւսյքում/ Պարզև Արշամի Բնյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչւսկան վարույթի լսումներիև։ 12.08.2022թ
վարչական վարույթի լսումներն իրականսւցվել են պատշաճ ծաևուցված Պւսրզն Արշամի Բնյանի
բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե
մուտքադյւվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համսւձւսյն ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի ւիոխադրաւքիջոցի զույքահարկը հարկ
վճւսրոդներիև սեւիականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող
ւիոխւսդրւսմիջոցիևերի համար սահմանված վարզով Հայաստանի Հսւնրապետության
համայևքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ
վճարողների տնտեսական զործունեությւսն արդյունքներից։
Համսւձւսյն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ
վճարողներ են համւսրուլք կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղակւսն հարկերի զծով
հարկային պարտավորություևների կատարուն/մարում/ է համարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նւսև դրա զծով
տույժերի և /կամ/ տուզւսնքնևրի զումարևերի վճարումը հւսւհսպւստասխան հարկի
զծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետակւսն հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկեսւներից
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կւսմ
հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չտփուի
Հսւմաձւսյն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպություններն
ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
զրանցմաև /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչն հարկային տարվա դեկտեմբերի
1-ը ներաոյալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված վարզով կւսզմակերպում է
զույքահարկի զւսնձումը, ինչպես նւսն տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձսւնց
նկսւսււքւսմբ օրենքով սահմանված վարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սւսհմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորլքատիվ
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների
և վարչական վարույթի մւսսին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծևերով, որոշումեմ
1. Պարզև Արշամի Բնյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 118 109 մեկ հարյուր
տւսսնութ հազար ւ1եկ հարյուր ինը/ՀՀ դրամ, որպես
21063 մակնիշի 20 ՕՍ 483 պետհսւմարանիշի
փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար ներաոյալ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ
լքանելու օրվաևից երկու ամսվւս ընթացքում կամ Հայաստանի Հաևրապետության վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
Յ.Սույև որոշման պահան՛ջները չկսւտարելա դեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական
վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարզով այն ենթակւս է հարկադիր
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությւսն ւփջոցով անբոդոքարկեփ
դաոնալուց եուսմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատլքամբ հսկողույպունն իրականացեում է Գավաո հւսւքւսյնքի
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մւռնում ընդունւէան մւսսին օրենքով սահմւսնված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորդող օրը։

Համայնքի ղեկավար
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Հւսյւսստանի Հանրապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ. Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո. (0264)23423, (0264)22338 §^նր.§տ§հսպսուզ@տէտ§ՕՆ–.ստ

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի Ի1 593-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Արթուր Ալբերաի Մկրտչյանը (աևձնազիր 002313948, ՀԾՀ՝ 3403890201. հաշվսաված ՀՀ
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Ազսւտության պ . 2-րղ նրբ.4) հաևղիսաևալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ
վճարելու պարաակաևությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 28-ին
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,.բ"
եևթսւկեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաաակսպմում հսւրուցւլել Է վարչական վարույթ՝
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության
օրենքով սահւնսևված կարզով հարուցված ե իրականացված վարչական ւիսրույթի ընթացքում զործի
փաստական հաևզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևույ^յաև արղյունքում. բացահայտելով
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հւսստաաված Է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրւսւ1աղրվւսծ ւիոխաղրամիջոցնևրի հաշվաոմաև ու զնահատման
տվյալևերի
530 I մակնիշի 34 XV 763 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը հանղիսւսևում Է Արթուր
Ալբերտի Մկրտչյանի սեւիսւկւսնությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրով հաևղիսանում Է հարկվող օբյեկւռ։
Գույբի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 466 817/չորս հարյուլւ վւսթսուևվեց հազար ութ
հարյուր տասնյոթ/ՀՀ դրամ, ինչը 2015-2021թթ. ժամանսւկահատվածում չի վճարվել. իսկ Արթուր Ալբերտի
Մկրտչյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում
չվճարելու արղյունքում սաաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 169 292/մեկ հարյուր վաթսունինը
հազար երկու հարյուր իննսուևերկու/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 28-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսւիսոի համայևքապետարանում հարուցված վարչւսկան
վարույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի օգոստոսի 12-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 28.07.2022թ. ծանուցում Ջ/հնրաատ
կւսյքում/ Արթուր Ալբերտի Մկրտչյանը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
12.08.2022թ վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվել են պատշաճ ծաևուցվւսծ Արթուր Ալբերտի
Մկրտչյանի բացակսւյությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ձձ Սահմանադրության 45֊ րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով
սահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքայիև բյուջե
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ
վճարոդներին սեփակսւնության իրավուևքով պատկանող հսւրկման օբյեկտ համարվոդ
փոխսւդրամիջոցիների համար սահմանված կարզով ձայաստանի ձսւնրապետությւսն
հսւմայևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կսւխված չէ հարկ
վճւսրողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ
վճարողներ են համարում կազմւսկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի զծով
հարկային պւսրտավորություևների կատարում/մսւրում/ է համւսրվում Օրենսզրբին
համապատասխան հաշվւսրկվւսծ վճւսրմսւն ենթակահւսրկի, ինչպես նաե դրա զծով
տույժերի և /կւսմ/ տուզանքների զումւսրևերի վճարումը համապատասխան հարկի
զծով պարտավորույՅյունը հսւշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետակւսն հւսշվին։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետաևց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ
հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպություևներն
ու ֆիզիկակւսև անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական
զրաևցման /հաշվառմաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարվա դեկտեմբերի
1- ը ներառյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված կարզով կւսզմւսկերպում է
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձսւնց
նկատմւսմբ օրենքով սահմանված կարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյւսլից ե ղեկավսւրվելով ձձ Սւսհմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմսոոիվ
իրսւվակաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարսւրության հիմունքների
և վարչական վարույթի մւսսին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ
1. Արթոլր Ալբերտի Մկրտչյւսնից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 636 109/վեց հարյուր
երեսուևվեց հազար մեկ հարյուր ինփձձ դրամ, որպես
530 I մակնիշի 34 XV 763 պեսւհամարսւնիշի
փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար ներառյալ տույժերը։
2- Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվել Գավաոի հսւմայնքապետին դրա ուժի մեջ
մտնելու օրվաևից երկու ամսվւս ընթսւցքում կամ ձայաստանի ձանրապետությւսև վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն ենթսւկա է հարկադիր
կատւսրմւսն՝ ձձ ԱՆ ձւսրկադիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցով անբողոքարկելի
դառևալուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստարմւսև ըևթացքի նկւստմամբ հսկողությունն իրակւսևացնում է Գավառ համայնքի
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
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1ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ ասաաեի Հաևրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
Լ Լ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §3ր3ր.§6§հ3րզսազ@աէ3.§ւ^.3րո

Ո Ր Ո Շ ԲԻ Մ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ի1 594-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի ժորա Արտավազդի Ջրաղացպանյաե (անձնսւզիր 007892755, ՀԾՀ 3605510256, հաշվաոված
ՀՀ ԳԵղարքուեիքի մարզ ք. Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Ջոհրաբ Շհոյաե 134) հանղիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ
վճարելու պարասւկւսնությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 29–
ին «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի
,.բ" ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական
ւիսրույթ՝ զույքսւհարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հաևրապետության
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակաևացւիսծ վարչական վարույթի ըևթացքում զործի
փաստական հսւնզամանքների բազմւսկողւհսնի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով
զործի բոլոր հաևզւսմանքները, վարչական մարմինը հաստւստվսւծ է համարում հետևյւււլը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձայև ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համսւրվող Գավաո համայնքի 05-056-0128-0048-004, 05-056-0187-0006,
05-056-0323-0062, 05-056-0327-0078, 05-056-0190-0007, 05-056-128-048-01, 128-048, 190-007, 327-078, 187-006,
323-062, կաղաստրային ծածկազրով հողատեսքերը հաևղիսանում են ժորա Արտավսպղի
Ջրաղացպանյաևի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթակւս զույքահարկը կազմում է 89 799/ութսունինն հազար յոթ
հարյուր ինևսունիևը//ՀՀ ղրամ, ինչը 2008-2021 թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ ժորա
Արտավազղի Ջրաղացպանյաևի կողմից ևշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով
սահմանված ժամկետում չվճւսրելու արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի հսւմւպւ տույժ 41
127/քաոասունմեկ հազար մեկ հարյուր քսաևյոթ/ ՀՀ ղրւսւփ չափով։
2022 թվականի հուլիսի 29-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օզոստոսի 12-ին հյ՜ւավիրվել են վարչական վարույթի
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել է /հիմք 29.07.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա
կայքում/ ժորա Այւտւսվազղի Ջրաղացպանյանը։ Վերջինս չկո ներկայացել վարչւսկան վարույթի
լսումներին։ 12.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևացվել են պատշաճ ծանուցված ժորա
Արտավազղի Ջրաղացպանյւսնի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սահմանւսղրությաև 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 224-րդ հողվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներիև
սեփակւսևության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար
սահմանված վարդով ձայ աստ անի հանրւսպետությւսն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արղյունքներից։
Համաձայն ՀԼ հարկային օրենսդրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպություևները և
ֆիզիկական անձինք անշարժ դույքի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսդրքի
231-րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու վարդով հաշվարկվւսծ
անշարժ դույքի հարկի պարտավորության գումարները/ անշարժ դույքի դտնվելու
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչե հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը
ևերառյալ հաշվի առնելով սույն հողվածով սահմանված աոանձնահատկությունները։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 46-րղ հոդփսծի տեղական հարկերի զծով հարկային
պարտւսվորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսդրքին
համապատասխան հաշվւսրկփսծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրա դծով
տույժերի և /կւսմ/ տուդաևքների դումարների վճարումը համապատասխան
հարկի դծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական բյուջեի դաևձապետական
հաշվիև։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401 –րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված
ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետաևց յույւաքանչյուր օրվա համար
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց
նկատմամբ օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքևերի
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով
ևժորա Արտավազղի Ջրաղացպանյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 130 926/մեկ
հարյուր երեսուն հագար ինը հարյուր քսանվեց/ ՀՀ ղրամ, որպես 05-056-0128-0048-004, 05-056-0187-0006,
05-056-0323-0062, 05-056-0327-0078, 05-056-0190-0007, 05-056-128-048-01, 128-048, 190-007, 327-078, 187-006,
323-062, կաղաստրային ծածկադրերով դույքերի դույքահսւրկերի գումար, ներւսոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթսւցքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմաև պահանջները չկսւտարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հողվածով սահմանված վարդով այն եևթակա է հարկադիր
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայոլթյաև միջոցով անբողոքարկելի
ղաոնալուց եռամսյւս ժամկետում։
4.
Սույն որոշմաև կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողույ
կւսևացևում է Գավաո համայնքի
ղեկավարը։
5.
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևղունմաև մաղ^&քքենյ
պատշւսճ իրսս
օրվւսն հաջորղող օրր։

Համայնքի ղեկավար
շօ#թ .
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ՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաևի Հաևրսւպեւոությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^VՁր.§6§հ^ր^սո^^@աէՁ.§ՕV.Ձա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ւ4 595-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Վարդան Վաղարշւսկի 1սաչաարյաե (անձեազիր Ճ.Բ 0622122, ՀԾՀ 2314630491, հաշվսաված ՀՀ
ԳԵղարքուեիքի մարզ ք. Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Եղիշե Չարենց 20) հանդիսանալով
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հուլիսի 29–
ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի
,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական
վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմաև հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի
փաստական հանզամաևքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկաիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով
զործի բոլոր հաևզամաևքները, վարչական մարմինը հասաատված Է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-056-0327-0115, 05-056-0352-0039, 05–
056-0121-0002-024, 05-056-121-002-024, 327-115, 352-039 կաղաստրւսյիև ծածկւսզրով հողսւտեսքերը
հաևդիսանում են Վարդան Վաղարշակի 1սաչատրյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 139 739/մեկ հարյուր երեսուևինը
հազար յոթ հարյուր երեսունինը/ ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամաևակահատվածում չի վճարվել, իսկ
Վարդան Վաղարշակի Իյաչատրյսւնի կողմից ևշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով
սահմանված ժամկետում չվճսւրելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 63 890
/վաթսւներեք հազար ութ հարյուր իննսուն/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հուլիսի 29-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքսւպետարանում հարուցված վարչական
վարույթի շրջաևակաևերում 2022 թվականի օգոստոսի 12-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի
լսումներ, ոքին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 29.07.2022թ. ծանուցում շշժՋրՁր-Ձրո
կւսյքում/ Վարդան Վաղարշակի 1սլսչատրյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույյծի լսումներիև։
12.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Վարդան
Վաղարշակի 1սաչատրյանի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐԱԻՄԸ
ԼԼ Սւոհմւսնւսդրության 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պսւրաավոր է օրենքով
սահմանված կւսրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայև ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին
սեփականությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ զույքի համար
սահմանված կարզով 2այաստւսնի հսւնրապետության համայնքների բյուջենեյւ վճսւրվող տեղական հարկ
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեությաև արդյուևքներից։
>ամաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերը և
ֆիզիկական անձինք անշարժ զույքի տարեկան գումարները /՜այդ թվում Օրենսզրքի
231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերում ու կարզով հաշվարկված
անշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները/ անշարժ զույքի զտնվելու
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը
ներառյալ հւսշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները։
ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի զծով հարկային
պարտւսվորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա զծով
տույժերի և /կսւմ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան
հարկի զծով պարտավորությունը հւսշվառող տեղական բյուջեի զանձապետւսկան

հաշվին։
ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված
ժամկետևերից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
ձամաձայև «Տեղական իևքնակսաավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի
ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է
զույքսւհարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկեյ՜ւը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ սւնձանց
նկատմամբ օրենքով սահմանված կարզով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյսւլից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ
իրւսվական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակառսւվարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ
1. Վարղաև Վաղարշակի 1սւսչատրյսւևից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 203 629/
երկու հսւրյուր երեք հազար վեց հարյուր քսանինը/ ԼԼ դրաւք, որպես 05-056-0327-0115, 05-056-0352-0039,
05-056-0121-0002-024, 05-056-121-002-024, 327-115, 352-039 կադսւսւռրայիև ծածկազրերով
զույքերի զույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվևլ Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ
մտնելու օրվանից երկու ւսմսւիս ընթսւցքում կսո1 ձայաստանի ձանրապետության վարչւսկսւև
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն ենթակա է հարկադիր
կաաւսրմւսն՝ ԼԼ ԱՆ ձւսրկադիր կւստսւրոււ1ն ապահովող ծառայության միջոցով աևբոդոքւսրկելի
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացևում է Գավւսռ համայնքի
դեկւսւիսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւոնում ընդունման մասին օրենօոմ սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվաև հսւջորդող օյւը։
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