
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաևրւսպետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր.§^§հապսո^^@աէՋ.§ՕV.̂ ^ա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Իք 596-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՋԱՏՈԻԹՅԱՆ 31-ՐԳ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 9 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑԱԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՄՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱԱԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ՎՈԼՈԴՅԱ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՔՈԼՈԶՅԱՆԻ, ԱԻԴԱ ԿՐԼՅԱՅԻ ՔՈԼՈՋՅԱՆԻ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 

ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ՔՈԼՈԶՅԱՆԻ, ԱԼԼԱ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ՔՈԼՈԶՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ Հողային օրենսզրքի 64-րղ հողվսւծի, «Նորմաաիվ իրսւվակաև սւկաերի 
մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իև եողվածի 2-րդ մասի, «Տեղական ինքնակւսոավարմաև մասին» ՀՀ օրեևքի 
35-րղ հողվւսծի 24) կետի և ՀՀ Կաուսվւսրության 29.12.2005յո. «Հայաստաևի Հաևրապետության 
քւսղաքայիև և զյուղական բևակավայրերում ներրնակավայրւսյին աշխարհագրական 
օբյեկտևերի անփոնակոչմսւև, աևվանափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զտևվելու և /կամ/՛ 
տեղակայմաև վայրի համսւրակալման, հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրանցման 
կարգը հաստատելու և հասցեների զրանցման լիւսզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշմաև մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կաոավսւրության 
25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն պահանջներով, հիմք ըևդուևելով 13.07.2022թ. տրված Գավառի հողային 
րւսրեփոխումևերի և սեփւսկաևաշևորհման հսւևձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից 
քւսղվածքը, Գավսա համայնքի Ազատությաև 31 ֊րղ  փողոց թիվ 9 հասցեի համասեփականատեր 
Վոլոդյա Հովհաննեսի Քոլոզյւսնի /ծևված 02.07.1949թ–իև/ դիմումը, «Գավիթ Առսւքելյան» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողւսմասի հատակսւզիծը, համաձայև որի Գավսա համայնքի Ազատությսւն 31– 
րղ փողոց թիվ 9 հսւսցեում զտնվող հողամասը չափսւգրվել Է, հատկացվել Է 0 .2  հա, ինչը 
փաստացի կազմում Է 0.19645 հա, որը Վոլողյսւ Հովհաննեսի Քոլոզյւսնին /ծևվւսծ 02.07.1949թ– 
ին/ ընդհանուր համատեղ սեփակաևությսւն իրավուևքով պւստկւսնող հողամասն Է և հաշկի 
առնելով, որ 0.19645 հա հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով 
սսւհմանված սահմանափակումների ցսւնկում, իևչպես նաև ինժեներատրաևսպորտայիև 
օբյեկտևերի օտսւրմաև զոտիներում, չի ւսռաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Վերականզևել Գավաո համայնքի Ազատությսւն 31-րդ փողոց թիվ 9 հսւսցեում զտնվող 
զույքային միավորի նկւստմւսմբ Վոլոդյա Հովհաննեսի Քոլոզյսւնի /ծևվւսծ 02.07.1949յծ–իև/, Աիղսւ 
Կոլյայի Քոլոզյաևի /ծևվւսծ 29.07.1957թ–ին/, Հովհանևես Վոլողյայի Քոլոզյանի /ծևվւսծ 
25.11.1976թ–ին/, Ալլա Վոլողյայի Քոլոզյւսնի /ծևվւսծ 2 9 .1 2 .1978թ–ին/ հողօզտազործման 
իրսւվունքը, բնակելի տան կաոուցմւսն և սպասարկման համար հատկացվւսծ հողւսմասի 
զույքւսյին իրավուևքները ճսւնսւչելով նրւսնց սեփւսկանությաև իրավուևքը 0.19645 հա 
րնղհանուր մակերեսով հողամասի նկւստմւսմբ՝ որպես օրինական տիրւսպետվող զույք։



2. Հողսւմասին արամտդրել Գավառ համայնք, Ազատությսւև 31-րդ փողոց, թիվ 9 հասցեե։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ ղույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույքի ղրսւնցման միասնական ստորսւբաժանուլք՝ գույքսւյին իրսւվունքների պետական 
դրանցում կատարելու համար։
4. Որոշման կւստարմաև հսկողությունը դնել Գպվիւ//սւմայնքի ղեկավար Գ. Բոշյանի վրւս։

Համայնքի ղեկավար
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւռսւևի Հաևրապեաությսւև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր.§6§եՅր^սո^ (̂ )̂աէՁ.§0V.սա

Ո Ր Ո Շ  ՄԻ Մ
15 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակսւնի Ի1 597-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 81 ՀԱՍՑԵԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ 
ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎՈԼՐԳՅԱ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՔՈԼՈԶՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով ՀՀ հողային օրեեսզրքի 64-րղ հողվածի, «Հայասաաեի Հւսերապեաությաե 
հողսւյիե օրեեսզրքում լրացումներ և փոփոխություևևեր կաաւսրելու մասին» 04.10.2005թ. 
ըևղուևվւսծ ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքի 23-րղ հողվածի, Տեղական Իևքևակառավարմաև Մասին ՀՀ 
օրեևքի 35-րղ հողվածի 24) կեաի պահանջներով, ՀՀ կառավարությսւն 18.05.2006թ. «Ինքնակամ 
կառույցևերի օրիևւսկանացմաև և աևօրիևմաև կսւրզը հւսստւսաելու մասին» թիվ 912 ֊և  որոշման 
մեջ լրացումներ կաաարելու մասին ՀՀ կառավարությսւն 05 հուևվարի 2022թ ֊ի Ի1 13-Ն որոշման 
հասաատված կւււրզի պահանջներով, ՀՀ Կառավարությսւն 29.12.2005թ. «Հայասաանի 
Հանրապետությաև քաղաքային և զյուղսւկաև բնակավայրեր ում ներբևակավայրայիև 
աշխարհագրական օբյեկաևերի անվաևակոչման, անվանափոխության, անշարժ զույքի՝ ըսսւ 
ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակւսլման, հասցեավորման ու հւսսցեների 
պետական զրաևցմսւև կսւրզը հաստատելու և հւսսցեների զրանցմւսև լիւսզոր մարմին 
սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կսւտարելու 
մասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021թ ֊ի Ի1 233-Ն պահանջներով, հիմք ըևղունելով զույքի 
սեփականատեր Վոլողյա Հովհաևևեսի Քոլոզյանի /ծնված 02.07.1949թ–իև/ ղիմումը, Կամոյի 
Շրջկոպի վարչությսւն որոշման 15 մայիսի 1989թ. արձ. 9 կետ 6 և ժողղեպոսուստների Կամոյի 
Քաղխորհրղի զործկոմի ևո. 10 արձ. 30/5.90թ. քսպվւսծքևերը, որսւկավորում ունեցող անձ 
Թաթույ Աշոտի Զաևոյաևի /որակսւվորման վկայականի համար 0310 ւորվսւծ 05.12.2013թ/ 
կողմից 10.08.2022թ֊իև տրված ինքնակամ շիևություևևերը հւսշվառված լինելու վերւսբերյալ 
չափազրմւսև տվյալևերի մուտքսւզրման 2022հ4յ\ԴԴ/ա ծածկագիրը, «Գսւվիթ Առաքեց ան» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողամասի ու շենք֊շինություևևերի հւստակւսզծերը, որոնց համսւձայև զույքի 
սեփւսկւսնատեր Վոլողյա Հովհաննեսի Քոլոզյաևիև /ծնված 02.07.1949թ֊իև/ պսսոկաևող բրղի 
մթերմաև պահեստը և աևսւվարտ շիևություևը չսւփազրվել եև /ծածկագիր 05-001-0116-0019/, և 
հւսշվի առնելով, որ 1955թ–ին օրինական կսւռուցված 335.70 քմ. մակերեսով բրղի մթերմսւն 
պահեստի և 1986թ–ին ինքնակամ կսաուցված 162.00 քմ. մակերեսով ւսևավարտ շինությսւն 
կառուցման ու սպասարկմւսև հպմար անհրաժեշտ 0.14903 հա ընղհաևուր մակերեսով 
հողւսմասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60 ֊րղ  հողվւսծով սսւհմանված 
սւսհմանափակումևերի ցանկում, իևչպես նաև իևժեներատրանսպորտայիև օբյեկտևերի 
օտւսրմաև զոտիներում, չի առսւջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերականգևել Գսւվառ համայնքի Սայաթ-Նովսւ փողոց թիվ 81 հսւսցեում զւոեվող գույքսւյիև 
միավորի նկւստմամբ ՜Վոլոդյա ձովհաննեւփ Քոլոզյաեի /ծնված 02.07.1949թ./ հողօգտագործմսւն 
իրսւվունքը, պահեստայիե շիեություևեերի կսաուցմաե ն սպսաարկման եսւմար հւստկացփսծ

ըեղհաևուր մակերեսովհողամասի ու դրա ւ|րա ղաեվող 1955թ. օրինական կսաուցված 335.70 
քմ. մակերեսով բրղի մթերմւսև պահեսաի և 1986թ. ինքնակամ կսաուցված 162.00 քմ. 
մակերեսով ւսնավարտ շիևությաև նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրապետվող ղույք՝ 
համսւձայն «ձայ սատանի ձաևրապետությաև հողային օրենսղրքում լրացումներ ե 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 04.10.2005թ. րնղունվւսծ 2 .0 ֊ 199-Ն 22 օրենքի հողւսմասր 
սեփականության իրավունքով անհսւտույց ձեոք բերելուց հեաո հողամասի կամ ղրսւ մասի 
առուվաճսաքի, ևվիրատվությաև, փոխսւնակմաև կամ իրավաբաևական աևձանց լուծարումից 
հեաո նրւս հիմևաղիրներիև (մասնւսկիցներին) հսւնձնմաև, սւյղ թվում՝ պսւրտատերերի 
պւսհանջների բավւսրւսրման կամ բռևւսղսւևձման հետևանքով հողամասի իրացմսւև (սւյղ թվում 
ղրսւվառուի կողմից բռևսպաևձման հետևւսնքով հողւսմասր գրավաաուից ձեոքբերմսւև) 
ղեպքում անկախ այն հսւնղամաևքից, յսե հողամասը ձեոք է բերվել հատուցմւսմբ կամ 
անհսւտույց, ձեոք բերողը պետական կամ հւսմայնքայիև բյուջե պետք է վճարի հողւսմւսւփ տվյալ 
պւսհին գործող կաղաստրայիև արժեքը։
2. 1986թ–ին ինքնակամ կւսոուցվսւծ 194.00 քմ. արտաքին/162.00 քմ. ներքին/ մակերեսով 
սւնավարտ շինություևը հսւշվաոել որպես ինքնակամ շիևություն։
3. Անշարժ գույքին տրամաղրել Գսւվսա համայնք, Սայաթ-Նովսւ փողոց, թիվ 81 հասցեն։
4. Շենք-շինություևները չեև հակասում քաղսւքաշինակաև նորմերիև և ղրանց մակերեսները 
որոշվում եև քւսրտեզաղրման, ղեողեզիւսյի, չափսպրման /հաշվառմւսն/ և հողաշիևսւրարության 
ղործուևեություև իրականացնելու իրսւվունք ունեցող կազմւսկերպությունների /սւնձի/ կողմից 
տրված հւստւսկսպծերիև համապատասխան։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել22 անշարժ ղույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրւսևցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքևերի պետական 
ղրսւևցում կատարելու համար։

հողամասի գույքային իրսսխւևքները ճանաչելով ևրա սեփականության իրավունքը 0.14903 հսւ

6. Բրոշման կւստարմւսն հսկողություն 
Բոշյանի վրա։

2ամայևքի ղեկավար



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հւսնրւսպետությսւև Գեղարքուեիբի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսւռ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր.§6§հՁր^սո^^@աէ .̂§ՕV.^ա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
17 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի Ի1 598-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՍՏԵՓԱՆ ԶՈՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 42/1 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱՄՎԵԼ ՄԻՇԱՅԻ ՉԼՈԻԴՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով 26 դեկտեմբերի 2002 թ ֊ի  Ի1 510-Ն օրեևքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 
մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին եոդվածի 2-րդ մասի, «Տեղական իևքնակսաավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 24) կետի և ՀՀ Կսաավարությաե 29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հաևրապետությաև 
քսւդաքայիև և զյուղական բնակավայրերում ևերրնակավայրայիև աշխարհագրական 
օբյեկտների աևվաևակոչմաև, անվսւնափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու ե /կամ/ 
տեղակայմաև վայրի համարակւսլմաև, հասցեավորմաև ու հասցենևրի պետական զրաևցման 
կարզը հաստատելու և հասցեևերի զրաևցման լիազոր մւսրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշմսւն մեջ լրացումներ և փոփոխություևներ կատսւրելու մասին ՀՀ կառավւսրության 
25.02.2021թ ֊ի Ի1 233-Ն պահանջներով, հիմք ընդուևելով 28.07.2022թ. տրվսւծ Սարուխսւն 
համայնքի հողային բարեփոխումևերի և սեփականաշևորհմաև հանձևաժողովի 02.04.1992թ. թիվ 
8 և 2 8 .0 5 .1993թ. թիվ 11 որոշումևերից քաղվածքը, ըստ օրենքի ժառաևզության իրավունքի 
վկւսյւսզրով/տրվսւծ 30.06.2022թ–ին/ զույքի ևկատմամբ ժառանգ ՍամվելՄիշայի Չլուդյսւնի 
/ծևվւսծ 05.09.1953թ./ դիմումը, «Դւսւփթ Առւսքելյսւև» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրվւսծ հողամասի 
հատակազիծը, համաձայն որի Գավառ համայնքի Սարուխան բնակավայրի Ստեփւսև Զորյաև 
փողոց թիվ 42/1 հասցեում զտնվող հողամասը չսսիազրվելէ, հաակացվելէ 0.10 հսւ, ինչը 
փաստսւցի կսպմում է 0.10086 հա, որը ՍամվելՄիշայի Չլուդյանին /ծնված 05.09.1953թ./ 
ժառանզությաև իրավուևքով պատկանող հողամասն է և հաշվի առնելով, որ 0.10086 հա 
հողամասը չի զտևվոււք ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմաևված 
սահմաևափակումևերի ցաևկում, ինչպես նաև ինժեներատրանսպորտայիև օբյեկտների 
օտարման գոտիներում, չի առաջացնում սերւ|փտուտ, որոշումեմ

1. Վերակաևզնել Գավառ համայնքի Սւսրուխաև բնակաւլայրի Ստևւիաև Զորյաև փողոց թիվ 42/1 
հսացեում զտնվող զույքւււյիև միւսվորի ևկսւտմամբ Սաւ1վել Միշւսյի Չլուղյաևի /ծևվւսծ 
05.09.1953թ./ հողօզտազործման իրավուևքը, բնակելի տան կւսռուցմաև և սպւսսւսրկմւսն համար
0.10 հա օրինական հւստկւսցված հողսւմասից սւվել փսւստացի օզտւսզործւխղ 0.00086 հա 
հողււսքլւաի զույքսւյին իրւսւխւնքները ճաևաչելով ևրսւ սեփսւկւււնությաև իրւսվուևքը 0.10086 հւս 
րնղհւսևուր լքսւկերեսով հողւսւէսաի նկսւտւէսւմբ՝ որպես օրիևւսկւսև տիրւսւղետվող զույք։
2. Հողամասին տրամւսղրելԳւսվսւռ համայնք, Սարուխան բնակավայր, Մւււեկւաև Զորյւսն 
ւիողոց, թիլի 42/1 հսւսցեն։



3. Սույե որոշումը ներկայացնել 2,2. անշարժ ղույքի կադասարի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ ղույքսւյին իրսւվունքևերի պետական
ղր սւնց ում կւստւսրելու համար։
4. Որոշմսւն կւստւսրմւսն հսկողությունը դնել Գսւ^ւս^աւքսւյնքի ղեկւսվսւրի տեղւււկսդ 
Գ. Բոշյւսևի ւխւս։

2,սւմւսյնքի ղեկավար

20^թ. Հ . &
ք֊Գավաո

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստ անի Հսւևրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^Ջր.§6խւՅրզսազ@րոէՋ.լ^որ.Յա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ի1 599-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5 ֊ՐԳ 
ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 5 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԱԻյԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱՄՎԵԼ ՄԻՇԱՅԻ 
ՉԼՈԻԴՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրավուևքը հաստատող վւաստսւթղթերը չպահպաևված անհատական 
բնակելի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրավսւկաև ակտերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնակառավարմւսն մասին» ՀՀ օրեևքի 35 ֊րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարությաև 
29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հանրւսպետությաև քաղաքային և զյուղակաև բնակավայրերում 
ևերբևւսկավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվաևակոչմսւև, անվանափոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայմւսն վայրի համարակալման, 
հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և հւսսցեների 
զրսւնցման փւսզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ ե 
փոփոխություևներ կատսւրելու մասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021թ–ի 1մ 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 28.07.2022թ. տրված Սարուխաև համայնքի հողային 
բւսրեփոխումևերի և սեփակսւնաշնորհման հանձնաժողովի 02.04.1992թ. թիվ 8 ե 2 8 .0 5 .1993թ . 
թիվ 11 որոշումներից քաղվածքը, ըստ օրեևքի ժսաաևզությաև իրավունքի վկւսյազրով /տրվսւծ 
30.06.2022թ./ զույքի նկատմւսմբ ժառւսնզ ՍւսմվելՄիշայի Չլուղյաևի /ծնված 05.09.1953թ./ 
ղիմումը, «Ղավիթ Առաքելյաև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամսւսի և շինություևների 
հատակւսզծերը, հանաձայ և որոնց Գավառ համայնքի Սարուխաև բնակավայրի Հենրիկ 
Աբրւսհամյան փողոց 5-րղ փսւկուղի թիվ 5 հասցեում զտևվող հողամւսսը չւսփազրվելհ, 
հւստկւսցվելէ 0.08 հա, ինչը փաստացի կազմում է 0.087556 հա, որը Սամվել Միշայի Չլուղյաևիև 
/ծնված 05.09.1953թ./ ժւսռաևզության իրավունքով պսւտկանող հողամասն է և հաշվի առնելով, 
որ օրինական կառուցված 186.80 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք-շինությունների /կառուցվսւծ 
1963–1976թթ./ կառուցմսւն ու սպասւսրկմաև համար անհրաժեշտ 0.087556 հա հողամասը փ 
զտևվում ՀՀ հողային օրեևսգրքի 60-րղ հողվսւծով սահմաևկած սահմաևւսփակումների ցաևկում, 
ինչպես ևաև ինժեևերատրաևսպորտւսյիև օբյեկտների օտարման զոտիներում, չի սաաջւսցնում 
սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերակաևդևել Գավսա համայնքի Սարուխաև բնակավայրի ձենրիկ Աբրսւհամյան փորյոց 5-րդ 
փսւկուղի թիվ 5 հասցեում զւոնվող դույքայիև միավորի նկաւոմամբ Սամվել Միշւսյի Չլուդյսւնի 
/ծնվւսծ 05.09.1953թ֊ին/ հողօդտադործմւսև իրսւվունքը, բնակելի տան կառուցմաև և 
սպւսսւսրկման համար 0.08 հւս օրինական հատկացվսւծ հողւսմասից ւսվելփասաացի 
օդտադործվող 0.007556 հւս հողամասի դույքայիև իրավուևքևերը ճաևաչելով նրւս 
սեփականության իրավուևքը 0.087556 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական 
կսաուցված 186.80 քմ մակերեսով շիևությունների /կսաուցվւսծ 1963–1976թթ./ նկատմամբ որպես 
օրինական աիրապետվող դույք։
2. Անշարժ զույքին արամադրել Գավառ համայնք, Սարուխւսն բնակավայր, ձենրիկ 
Աբրսւհամյան փողոց, 5-րղ փակուղի, թիվ 5 հասցեն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ դույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
դույքի դրսւնցման միասնական ստորաբաժանում՝ դույքայիև իրավուևքների պետական 
դրսւնցում կատսւրելու համար։
4. Որոշման կատարմւսև հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Բոշյաևի վրւս։ /7



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրապետությսւև Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավւսռ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր.§6§հՋր^սո^^@աէ .̂§ՕV.Ջա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Ի1 600-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՈԻՌՆԱԶՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 8 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՄՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԵԼԻԿՈ ԱՐՏԵՄԻ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻ, 
ՀԱԿՈԲ ՀԱՅԿԱԶԻ ԳԱԼՈՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Իրսւվուևքը հասաաաող փասաաթղթերը չպահպւսևված անհաաակաե 
բնակելի աևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմաաիվ 
իրւսվակաև ւսկաերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-ին հողվածի 2 ֊ր դ  մասի, «Տեղական 
ինքնակսաավարմսւն մասին» ՀՀ օրեևքի 35 ֊րղ  հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարությւսև 
29.12.2005թ. «Հայասաանի Հաևրապեաության քաղաքային և զյուղակսւև բևսւկավայրերում 
ներբնսւկավայրսւյին աշխարհագրական օբյեկտևերի սւնվանակոչմաև, աևվսւնափոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զաևվելու և /կամ/ աեղակայմսւն վայրի համւսրակալման, 
հւսսցեւսվորման ու հասցեևերի պետական զրաևցման կարզր հաստատելու և հասցեևերի 
զրաևցման փսւզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևներ կատարելու մասին ՀՀ կսաավարությաև 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 20.07.2022թ. տրված Գավւսռի հողային բարեփոխու մևերի և 
սեփականաշնորհմաև հսւնձևաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 ոյ՜աշումից քաղվսւծքը, րստ օրեևքի 
ժառանզությաև իրսւվուևքի վկայազրով/տրված 20.07.2022թ֊ին/ զույքի նկսւտմամբ ժառանգ 
Հակոբ Հայվազի Գսւլոյանի /ծևվւսծ 20.05.1959թ–իև/ դիմումը, «Ուրբան Հաուսինզ» ՍՊԸ֊ի կողմից 
տրված հողամասի և շիևությունների հատւսկազծերը, հւսմաձւսյն որոնց Գսւվսա համայնքի 
Հացսաւստ թւսղւսմասի Բուռնազյաև փողոց 1 ֊իև նրբանցք թիվ 8 հւսսցեում զտևվող հողամասը 
չւսփազրվելէ, հւստկացվելէ 0.13 հա, ինչը ւիաստացի կազմում է 0.15777 հսւ, որը Հակոբ 
Հայվազի Գալոյաևիև /ծնված 20.05.1959թ–ին/ ժառաևզությւսն իրավուևքով պատկւսևող 
հողամասն է և հաշվի առնելով, որ օրինական կսաուցված 379.2 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք– 
շինությունների /կսաուցված 1980–2003թթ./ կառուցմսւն ու սպասարկման համար անհրաժեշտ
0.15777 հսւ հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանված 
սահմսւևափակումևերի ցանկում, իևչպես ևաև ինժեևերատրանսպորտային օբյեկտևերի 
օտւսրմաև զոտիևերում, չի առաջսւցևում սերվիտուտ, որոշում եմ



1. Վերակաևզևել Գսւվառ համայնքի Հացսաաա թաղամասի Բուոեազյաև փողոց 1-ին նրբանցք 
թիվ 8 եասցեում զտնվող զույքայիև միավորի ևկատմամբ Ելիկո Արաեմի Մեհրաբյւսնի /ծևվւսծ 
2 9 .0 6 .1935թ–իև/, 2,սւկոբ ձայկազի Գւսլոյանի/ծնված 20.05.1959թ–ին/ հողօզտազործմւսն 
իրսւվունքը, բնակելի տան կստուցմաև և սպասարկման համար 0.13 հա օրինական 
հսւակացված հողամասից ավելփաստացի օղաււպործվող 0.02777 հա հողւսմասի գույքսղիև 
իրավուևքները ճաևսւչելով ևրանց սեփակաևությաև իրսւվունքը 0.15777 հա ընղհաևուր 
մակերեսով հողամասի և օրինական կստուցվւսծ 379.2 քմ մակերեսով շինություևների 
/կաոուցված 1980–2003թթ./ նկատմամբ որպես օրինական աիրապեավող զույք։
2. Անշարժ ղույքիև արւսմաղրել Գավսա համայնք, 2ացւսուստ թաղամաս, Բուոնւսղյան փողոց, 1– 
ին նրբանցք, թիվ 8 հւսսցեև։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ զույքի կսպսաարի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքւսյին իրսւվունքևերի պետական 
զրաևցում կատարելու համար։



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.սւյաստաևի ձաևրապեաությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ջ^ՁոջտփւՋրզսազէՋաէՅ-լ^ԼՋրո
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ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 9-ՐԳ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 1 2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2.ԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2.ՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽԱՉԻԿ ԼԵՎՈՆԻ ԿՌՆԱՏՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈԻՆՆ 

ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ձԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ԼԼ Լողային օրեեսզրքի 64 ֊րդ  հողվսւծի, «Նորմաաիվ իրավակաե ւսկաերի 
մասին» ԼԼ օրենքի 1 ֊ին  հողվսւծի 2-րդ ւէասի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 
35-րղ եողվածի 24) կեաի և «Ինքնակալէ կառույցևերի օրինականւււցմաև և աևօրինմսւն կարզը 
հւսսաաաելու մասին» ԼԼ կառսւվւսրությւսն 18.05.2006թ. 912-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ
կաաարելու մասին ԼԼ կւսռւսվարությաև 05 հուևվարի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշմաև հւսսաւսավւսծ 
կարգի պահանջներով, ԼԼ Կառավարության 29.12.2005թ. «2.ւսյսատանի ձաևրապետության 
քաղաքային ե զյուղւսկւսն բևակավւսյրերում ներբևակավայրային աշխարհագրական 
օբյեկտների աևվանակոչմսւն, անվւսնափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ 
տեղակայմաև վայրի համարակսւլմաև, հասցեավորմսւև ու հսւսցեների պետական զրաևցման 
կսւրզը հաստատելու և հասցեևերի զրւււնցւէաև լիսւզոր մսւթմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշմաև մեջ լրացումներ ե փոփոիտւթյունևեր կատարելու մասին ԼԼ կառավարության 
25.02.2021թ. Ի1 233-Ն պահանջներով, հիմք ընղունելով 08.08.2022թ. տրվսւծ Գավւսռի հողային 
բարեւիոխումևերի և սեփւսկանաշնորհման հսւնձևւսժողովի 05.11.1991թ. թիւլ 270 որոշոււէից 
քւսղվւււծքը, Հայկական ՍՍձ, կոմունալ տնտեսությսւև մինիստրության «ձայկոմմուննախազիծ» 
իևստիտուտի 2 9 .1 2 .1981թ. զույքւսյին թերթը, որակավորում ունեցող անձ ԹսւթուլՄշոտի 
Ջաևոյանի /որակավորմաև վկայւսկսւևի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 08 .08.2022|ծ– 
ին տրված ինքնակամ շինությունևերը հաշվառվւսծ լիևելու վերաբերյալչափազրմաև տվյալևերի 
մուտքազրմաև 2022է\441Օ77\ ծածկւսզիրը, «Դավիթ Առաքելյաև» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրված հողամասի 
ու շեևք-շիևությունների հատակազծերը, հւսւէաձսւյև որոնց Գավառ համայնքի Ջարզարյան 
փողոց 9-րղ փակուղի թիվ 1 հասցեում զտնվող ընդհանուր հողամասը չափազրվեյ Է, 
հսւտկացվելէ 0.1 հա, ինչը փսւստացի կազմում է 0.10034 հա, որը Խաչիկ Լևոնի Կռնատյանին 
/ծևվւսծ 15.01.1963թ./ պսւտկանող հողամասն է և հաշվի ւսռնելով, որ օրինական կառուցված 
193.40 քմ ըևղհաևուր մակերեսով շեևք-շիևությունների /կառուցված 1971թ./ կառուցման ու 
սսլասարկման համար անհրաժեշտ 0.10034 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 
60-րղ հողվւսծով սահմանված սահմսւևափակումների ցւսնկում, ինչպես նսւև 
իևժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարմսւև զոտիևերում, չի ւսռւսջացևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ



1 . Գերակւսնգնել Գավառ համայնքի Ջարգարյաե փողոց 9-րդ փակուղի թիվ 1 հասցեում դտնվող 
դույքայիև միավորի նկատմամբ 1սսւչիկ Լևոևի Գռևատյանի/ծևվսւծ 15.01.1963թ–ին/ 
եողօդաադործմաև իրավուևքը, բնակելի տան կառուցման և սպասարկմաև համար 0.1 հա 
օրինական հաակսւցված հողամասից ավելփասաացի օդտսւդործվոդ 0.00034 հա հողամասի 
դույքայիև իրավուևքները ճանաչելով ևրսւ սեփակաևությսւև իրավուևքը 0.10034 հա րնղհսւևուր 
մակերեսով հողամասի նկւսամսւմբ և օրինական կառուցվսւծ 14.30 քմ մակերեսով սյարսպի 
/կառուցված 1971թ./նկատմամբ՝ որսյես օրինական տիրապետվող դույք։
2 . Գսւվսա համայնքի Զարդարյսւև փողոց 9-րղ փակուղի թիվ 1 հսւսցեի րնակավայրերի 
նպատակայիև նշաևակությաև բնակելի կառուցապատմւսն դործառնական ևշանակությւսև 
հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված 179.10 քմ. մակերեսով բնակելի տունը /կսւռուցված 
1971թ–ին/ ճաևաչել օրինական տրամաղրելով ճարտարապետահատակադծսւյիև սաաջաղրանք 
կիսակառույցն ավարտին հասցնելու նպատակով։
3. Անշարժ դույքին տրամսպրել Գավառ համայնք, Զարդարյսւև փողոց, 9 ֊ր ղ  փակուղի, թիվ 1 
հասցեև։
4. Շենք-շինություևևերը չեև հակասում քաղաքաշինական նորմերին և ղրաևց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզադրման, դեողեզիսւյի, չափադրմաև /հւսշվառմաև/ և հողաշինարարության 
դործունեություև իրականացնելու իրավունք ունեցող կազմակերպությունների /ւսևձի/ կողմից 
տրված հատսւկադծերին համապատասխան։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ դույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
դույքի դրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ դույքայիև իրավուևքևերի պետական 
դրսւևցում կատարելու համար։
6. Որոշման կատւսրմաև հսկողությու մայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Բոշյաևի վրա։

համայնքի ղեկավար ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյասւռաևի 2սւևրապեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվառ համայնք
22, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավւսռ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր.§6§հՁր^սո^^@աէ .̂§ՕV.Ձա
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ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՋՐԱՂԱՑՆԵՐԻ 2-ՐԳ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 7 2ԱՍՑԵԻ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2ԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2ՈՂԱՄԱՍԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱԼԵՐԻԿ ՍՈԻՐԻԿԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ 2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով 26 դեկտեմբերի 2002թ–ի Ի1 510-Ն օրեեքով, «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասին» 22 
օրենքի 1-իև հողվածի 2-րդ մսւսի, «Տեղական ինքնակառավարմաև մասին» 22 օրեևքի 35-րդ հոդվսւծի 24) 
կետի և 22 Կառավարության 29.12.2005թ. «2այսատսւնի 2անրապեաությսւն քաղւսքային ն զյուղական 
բնակսւվայրերում ներբևակավայրային սւշխարհազրսւկան օբյեկտևերի անվանակոչման, 
անվանափոիաւթյաև, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա զանվելու և /կամ/ աեղակայման վայրի համսւրակալման, 
հասցեավորւևսն ու հասցեների պետական զրանցման կարզը հաստատելու և հասցեների ցյւանցման 
փազոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ լյւսւցումևեր և փոփոխություններ 
կատարելու մասին 22 կառավարության 25.02.2021թ–ի Մ 233-Ն պահանջներով, հիմք ընդունելով Գավաո 
համայնքի Գանձակ բնակավայրի Ջրաղացների 2-րդ փողոց թիվ 7 հսւսցեի սեփականատեր Վալերիկ 
Սուրիկի Սարզսյանի /ծևվւսծ 21.02.1967թ./ դիմումը, «1սաչատուր Ավեյան» ԱՁ-ի կողմից տրված 
հողւսմասի հատակազիծը, հսւմաձայն որի Գավաո համայնքի Գանձակ բնակավայրի Ջրաղացների 2-րդ 
փողոց թիվ 7 հասցեում զտնվող հողամասը չափազրվել Է, մակերեսը փաստացի կազմում է 0.11876 հա, 
որը Վալերիկ ՜Մուրիկի Մարզպանին /ծեւիսծ 21.02.1967թ–ին/ սեփակւսնության իրսւվունքով պատկանող 
հողամասն Է և հաշվի առնելով, որ 0.11876 հա հողամասը չի զտնվում 22 հողային օրենսզրքի 60-րղ 
հայվսւծով սսւհմանված սահմանափակումների ցաեկում, ինչպես նաև ինժեևերատրաևսպորտային 
օբյեկտևերի օտսւրման զոտիներում, չի աոաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Վերակաևզևել Գավաո հւսւհսյևքի Գաևձւսկ բևակավայրի Ջրաղսւցևերի 2-րդ փողոց թիվ 7 հասցեում 
զտևվող զույքայիև միավորի ևկաամամբ Վալերիկ Մուրիկի Սարգսյաևի /ծևված 21.02.1967թ–իև/ 
հողօզտագործմաև իրւսվուևքը, բևակեփ տւսև կաոուցմաև և սպասարկմաև համար փաստացի 
օզտազործվող 0.11876 հա հողւսմասի զույքայիև իրավուևքևերը ճաևաչելով ևրա սեւիակաևությսւև 
իրւսվուևքը 0.11876 հա ըևդհաևուր մակերեսով հողամասի ևկւսւոմամբ՝ որպես օրիևւսկւսև տիրապետվող 
զույք։
2. 2ողւսմւււսիև տրւսմաղրելԳաւիսո համայևք, Գաևձւսկ բևակավայր, Ջրաղացևերի 2-րղ փողոց, թիվ 7 
հաււցեև։
3. Սույև որոշոււփ ևերկայացևել 22 սւևշարժ զույքի կադաստրի պետւսկւսև կուքիտեի աևշարժ զույքի 
զրաևցմաև միասևակւսև ստորաբաժաևում՝ զույքայիև իրավուևքևերի պետակաև զրաևցում կատարելու 
համար։
4. Մրոշւքաև կատարմաև հսկողություևը դևելԳւսւհս^ ֆ ձ փ զ  ւքի ղեկավարի տեղակալ Գ. Բոշյւսևի վրա։

2ամայևքի ղեկավար
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսատաևի ձաերապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գւսվստ համայնք
11, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՅ§հՅզՋբ6էՁրՅՈ(5)§րոՁմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
19 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ի1 603-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏՈԻԹՅԱՆ Յ ֊ՐԴ  ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 2 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԹԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ 
ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՏԵՄ ՀԱՐՈԻԹՅՈԻՆԻ ԲՈԻՌՆՈԻՉՅԱՆԻ, ՀԱՄԵՍՏ 

ՍԵՐԳՈՅԻ ՊԵՏՐՈՍ3 ԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ 
ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈԻՆՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվ ստկելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպաեվսւծ անհատական 
րևսւկեփ տների կարգավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ 2.0-117-Ն օրէնքով, «Տեղական 
ինքնակսասւվսւրման մասին» ԼՀ օրէնքի 35-րղ հողվածի 24) կետի ե «Ինքնակամ կառույցևերի 
օրիևակւսևացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությաև 18.05.2006թ. 
1\ր 912-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀԼ կւսռավւսրությաև 05 հունվարի 2022թ֊ի 
Ի1 13-Ն որոշւէսւն հաստսւտվւսծ կարգի պահանջներով, ԼԼ Կառավարությաև 29.12.2005թ. 
«Հայաստւսևի Հաևրւսպեաությաև քաղաքսւյիև ն գյուղական բևակւսվայրերոււք 
ներքնակւսվայրային աշխարհագրական օբյեկտների աևվանսւկոչման, սւնփսևաւիւվսության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրւս գտնվելու և /կւսմ/ տևղակւււյմսւն վայրի համարակսղման, 
հւսսցեւսվորման ու հւսսցեևերի պետական գրաևցման կարգը հաստատելու և հւսսցեների 
գրաևցլքւսն լիւսզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև լքեջ լրացումներ ե 
ւիոփոխությունևեր կատարելու մասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021թ ֊ի  Իէ 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 10.08.2022թ. տրված Գւսվւսռի հողային բարեւիոխումների և 
սեւիլսկւսնաշևորհմւսն հւսևձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քսւղվածքր, Գավառ 
հւսւքւսյևքի Ազւստությւսն Յ ֊րղ  փողոց 1-իև փւսկուղի թիվ 2 հասցէի հւււմասեփւսկանւսաեր 
Հւսմեստ Սերգոյի Պետրոսյւսնի/ծնված 17.12.1960թ./ղիմուլքը, որւսկւսվորում ունեցող ւսնձ 
Թւսթուլ Մշոտի Զւսնոյւսնի /որւսկւսվորմաև վկւսյականի համար 0310 ւռրվւսծ 05.12.2013թ./ 
կողմից 11.08.2022թ. տրված ինքնակալէ շիևությունևերը հսւշվւսռված լինելու վերաբերյսղ 
չւսփւսգրման տփալների ւէուտքւսգրմաև 202274Լ22Լ ծածկագիրը, «Դւսվիթ Առաքելյսւն» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողամւսսի ու շենք֊շինությունևերի հւււտակագծերը, համաձայն որոնց Գավառ 
համայնքի Ազատությսւն 3-րղ ւիողոց 1 ֊իև ւիսւկուղի թիվ 2 հասցեում գւռնվող ընղհանուր 
հողւսւէասր չսւփագրվելէ, հսւտկւսցվել է 0.15 հա, ինչը ւիաստացի կսւգմում է 0.16541 հա, որը 
Համեստ Սերգոյի Պետրոսյսւևիև /ծնված 17.12.1960թ./ ըևղհւսևուր համատեղ սեւիականության 
իրսւվունքով պատկսւնող հողւսւէւսսն Է և հաշվի առնելով, որ օրինակւսն կառուցվսւծ 443.10 քմ 
ըևղհւսևուր մակերեսով շենք֊շինությունևերի/կառուցված 1988թ./ կւսռուցման ու սպասսւրկման 
հւսւէար անհրաժեշտ 0.16541 հւս հողամւսսը չի գտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րղ հողվածով 
սւսհմւսնւիսծ սւսհւէւսնափակումևերի ցանկոււէ, ինչպես նաև ինժեներատրաևսպորտայիև 
օբյեկտների օտսւրմսւև գոտիներում, չի ւսռւսջւսցնում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերակւսևզնել Գավսա համայնքի Ազսւտության 3-րղ փողոց 1 ֊ին փակուղի թիվ 2 եսւսցեում 
ղտևվող զույքային միւսվորի ևկսւտմամբ Արւռեմ 2,արությունի Բոանուչյսւնի /ծնված 
15.09.1952թ./, 2.ամեստ Սերգոյի Պետրոսյանի /ծևվսւծ 17.12.1960թ./ հողօզտազործմսւն 
իրավուեքը, բնակելի ւոաև կաոուցմսւև և սպասարկման համար 0.15 հսւ օրինական հատկւսցված 
հողամսւսից ւսվելփասաացի օզտսպործվող 0.01541 հա հողամասի զույքային իրակոևնքները 
ճանսւչելով ևրսւևց սեփականության իրւսվուևրը 0.16541 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի 
նկատմամր՝ որպես օրինական տիրապետվող ղույբ։
2. Գավսա համայնքի Ազսւաության 3-րղ փողոց 1-ին փակուղի թիվ 2 հւսսցեի բևակւսվսւյրևրի 
ևպւսաւսկայիև ևշանակությաև բնակելի կւսոուցւսպատմաև գործսանակաև նշւսնակությւսն 
հողամասի վյւա ինքնակամ կսաուցված 443.10 քմ. մակերեսով բնակեւի ւոունր /կսաուցված 
1988թ֊ին/ ճւսևաչել օրինական արամւսղրևլով ճւսրտւսրապետահատւսկաղծային ււաաջւսղրւսնք 
կիսւսկսաույցն ավւսրաին հւսսցնելու նպատակով։
3. Անշարժ ղույքիև արսւմաղրել Գւսվւսռ համայնք, Ազաաությւսև 3-րղ փողոց, 1 ֊ին ւիւսկուղի, թիկ 
2 հսւսցեև։
4. Շևնք-շինություննևրը չևն հակւսսում քաղւսքաշինակւսն ևորմերին ն ղրւսնց մակերեսևերր 
որոշվում ևն քարւռեզւսղրմւսն, ղեողեզիսւյի, չափսպրմւսն /հաշվաոմաև/ և հողսւշինարարու թյաև 
զործուևեություն իրականացնելու իրավուևք ունեցող կազմւսկերպությունների /սւևձի/ կողմից 
տրված հւստակւսղծերիև համապատասխան։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ճձ անշարժ զույքի կւսղսատրի պետական կոմիտեի աևշայւժ 
զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքւսյին իրւսվունքևերի պետական 
զրաևցում կատարելու համար։
6. Արոշմսմւ կւստարման հսկողա թյունը դնել Գսւվսա 1սւաայևքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Բոշյւսնի վրւս։ / I /  /

համայնքի ղեկավար ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հաևրապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^V^ր^^Ջ§հՋ^^թ6է^րՅՈ@§ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
22 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվւսկաևի Ի1 604-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՈԻՈՆԱԶՅԱՆ 2-ՐԳ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ 2– 
ՐԴ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 1 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՈԵՄԻԿ 
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ, ԱՐԱ ՌԱԶՄԻԿԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 
ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպսւհպաևված անհատական 
բնակելի տևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, Տեղական 
Իևքնակառավարմւսև Մասին ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, «Նորմատիվ իրւսվական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի և «Ինքնակամ կսաույցների 
օրինականացմաև և տնօրինման կւսրզր հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությսւն 18.05.2006թ. 
Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կւստւսրելու մասին ՀՀ կառավարությաև 05 հունվարի 2022թ–ի 
Ի1 13-Ն որոշման հաստատվսւծ կւսրզի պահանջներով, ՀՀ Կառավարությաև 29.12.2005թ.
«Հայ աս տանի Հւսևրապետությաև քաղաքայիև և զյուղսւկաև բևակավսւյրերում 
ներբնակսւվայրային ւսշխարհազրակաև օբյեկտևերի աևվանակոչմաև, անվանափոխությւսն, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրսւ զտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համւսրակալման, 
հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրաևցմւսն կսւրզը հաստատելու և հասցեների 
զրանցմաև լիւսզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ2387–Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոիաւթյուևևեր կատարելու լքասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021 թ՜ի 19 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունելով 17.08.2022թ. տրվսւծ Գսւվառի հողային բարեփոխումների ե 
սեփակաևւսշնորհման հաևձևաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քսպվածքր, Գավառ 
համայնքի Հացսաատ թաղամսւսի Բուռևսպյան 2 ֊ր ղ  փողոց 4-րղ նրբանցք 2 ֊ր դ  փակուղի թիվ 1 
հասցեի համսաեփակսւնատեր Արա Ռազմիկի Մկրտչյաևի/ծևվսւծ 22.09.1979թ./ ղիմումը, 
որակւսվորում ունեցող աևձ Թսւթուլ Աշոտի Զանոյաևի /որակավորմւսև վկայականի համար 
0310՝ տրված 05.12.2013թ./ կողմից 09.06.2022թ. տրված ինքնակամ շինությունները հւսշվսաված 
յփնելու վերսւբերյալ չւսփսպրման տփալևերի մուտքսպրմաև 20223Ւ15Ւ12Ր ծածկւսզիրը, «Դւսվիթ 
Առաքելյսւև» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրված հողամասի ու շենք-շինություևևերի հատւսկազծերը, 
համաձայն որոնց Գսւվսա համայնքի Հացսաատ թաղսւմասի Բուռնւսզյաև 2 ֊րղ  փողոց 4 ֊րղ  
նրբանցք 2 ֊ր ղ  փակուղի թիվ 1 հասցեում զտնվող ընղհւսնուր հողամսւսը չափազրվելէ, 
հւստկացվելէ 0.14 հա, ինչը փսւստացի կւսզմում է 0.16800 հա, որը Արա Ռազմիկի Սկրտչյւսևի 
/ծևվւսծ 22.09.1979թ–իև/ ըևղհանուր համատեղ սեփակաևությւսև իրավունքով պատկանող 
հողամասն է և հւսշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 172.40 քմ ըևղհանուր մակերեսով 
շեևք-շինություևների /կսաուցվւսծ 1959–2008թթ./ կսաուցմաև ու սպասարկմաև համար



անհրաժեշտ 0.16800 հա հողամասը չի ղանվում ԼԼ հողային օրենսզրթի 60-րղ հողվւսծով 
սւսհւևսևված սահմանսւփակումների ցանկում, ինչպես նաև ինժեներատրաևսպորաային 
օբյեկտների օտարմաև ղոտիևերում, չի առաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Գերակսւնզնել Գավառ համայնքի 2.ացսաւստ թաղամասի Բոանազյսւև 2-րղ փողոց 4-րղ 
նրբանցք 2-րղ փսւկուղի թիվ 1 հասցեում զտնվող ղույքւսյին միավորի ևկատմսւմբ Ռեմիկ 
ձովհաննեսի Մկրտ^յանի /ծևվւսծ 21.08.1940թ./, Արա Ռազմիկի Մկրտչյաևի /ծևվւսծ 22.09.1979թ./ 
հողօզտազործմաև իրւսվունքը, բնակելի տան կառուցման և սպասսւրկմաև համար 0.14 հա 
օրինական հատկսւցվւսծ հողամասից ավելւիաստացի օզտսպործվող 0.02800 հա հողամասի 
զույքւսյիև իրավունքները ճաևաչելուլ ևրանց սեփակսւնությաև իրսւվուևքը 0.16800 հա 
ընդհանուր մւսկերեսով հողամասի նկատմամբ և օրինական կառուցված 147.10 քմ մակերեսով 
շիևություևևերի /կառուցված 1959– 1965թթ./ նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրապետւխղ զույք։ 
2 . 2002–2008թթ. ինքնակամ կառուցված 7 քմ. արտաքին /5 .50 քմ. ներքին/ լքակերեսով բնակելի 
տուևր 1 /մեկ/ քւսռակուսի մետրի համար 1028 /ւէեկ հազար քսանութ/ ԼԼ ղրաւէ, ընղաւքեևը 
7x1028-7200 /յոթ հազար երկու հարյուր/ ԼԼ ղրւսմ և 28 քմ. արտաքին /19.8 քմ. ներքին/ 
մակերեսով ւսևւսսևաշեևքը 1 /մեկ/ քառւսկուսի մետրի համար 616.8 /վեց հարյուր տասնվեց 
աւէբողշ ութ տասևորղակաե/ ԼԼ ղրամ, ըևղաւ1եևը 28x616.8=17300 /տասնյոթ հւսզար երեք 
հարյուր/ ԼԼ ղրամ սահմսւևված վճւսրներով ճւււևւսչել օրինական։
3. Անշւսրժ զույքիև տրամաղրելԳավառ համայնք, ձացւսռսւտ թաղւսմսւս, Բուռնսւզյան 2-րղ 
փողոց, 4-րղ նրբանցք, 2-րղ փակուղի, թիվ 1 հսւսցևն։
4. Ռրոշման ընղուևւևսն օրվանից օրինակսւնացմաև համար սահւքանվւււծ ւլճարևերր 60-օրյա 
ժամկետում չվճարելու դեպքում որոշումը հսւմարվում է ուժը կորցրած։
5. Շենթ-շիևությունևերը չեն հակասում քաղաքաշիևական նորմերիև և ղրւսնց մակերեսները 
որոշվում են քւսրւռեզազրմաև, զեողեզիայի, չւսփազրմսւն /հաշվսաման/ ե հողաշիևարարության 
զործունեություև իրականացնելու իրավունք ունեցող կազմակերպությունների/անձի/ կողմից 
տրված հատսւկազծերիև հււււ1աւղատււախւււն։
6. Սույև որոշումը ևերկսւյւսցևել2.2. անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցման միասնական ստորսւբաժւսևոււք՝ զույքւսյիև իրսւվուևքների պետական 
զրանցում կատարելու հւսմար։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապետությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղսւրքուևիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^Ջ§հՋ̂ ^թ6է̂ րՁՈ(̂ )§աՁ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի  Մ
22 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկաևի Ի1 605-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԿԱՐԵՑԱՆ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 2 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԺՈԻԼԵՏԱ ԱՎԵՏԻՍԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ 
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ՆՇՎԱԾ ՀԱՍՑԵԻՆ ԿԻՑ ՓԱՍՏԱՑԻ 

ՕԳՏԳՈՐԾՎՈՂ 0.03768 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ
ԵՎ ՀԱԱՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փսատաթղթերը չպահպաևված անհատական 
բնակելի տների կարզավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրևևքով, «Իրավուևքը 
հաստատող փաստաթղթերը չպահպաևված անհատական բնակելի տների կարզավիճսւկի 
մասին» ՀՀ օրեևքի կիրառումև ապահովելու մասին, ՀՀ կառավարությաև 13.11.2008թ. Ի1 1328-Ն 
որոշման պահանջներով, Տեղական Իևքևակառավարման Մասին ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվածի 24) 
կետի պահանջներով, ՀՀ Կսասւվարությաև 29.12.2005թ. «Հայւսստաևի Հսւևրապետության 
քսւղաքային և զյուղակւսև րևակավայրերում ևերբնակւսվայրային աշխարհազրակաև 
օբյեկտևերի աևվաևակոչման, ւսնվւսևափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ 
տեղակայմւսև վայրի համարակւսլմաև, հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրսւնցմաև 
կսւրզը հաստատելու և հասցեևերի զրաևցման լիազոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշմսւև մեջ լրացումներ և փոփոխություևևեր կատարելու մասին ՀՀ կառավսւրության 
25.02.2021թ ֊ի Ի1 233-Ն պահանջներով և հիմք ըևղուևելով ժուլետւս Ավետիսի Մկրտչյսւնի /ծնվսւծ 
10.05.1940յ&./ լիսւզոր ներկայացուցիչ Աիղա Կլիմեևտիի Սբրահամյանի ղիմումը, «Գսւվիյծ 
Առաքելյաև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի ու շեևք֊շինությունների հատակսւզծերր, որի 
հսւմաձայև քաղաք Գավառ Հացառւստ թաղամասի Կարեյան փողոց 1-ին փակուղի թիվ 2 
հասցեում զտևվող ըևղհւսևուր հողամասը չաւիսպրվել Է/ծածկագիր 05-001-0458-0061/, 
մակերեսը փսւստացի կւսզմում Է 0.07768 հա, որից 0.0400 հա հողատարսւծքը օրեևքի ուժով 
հսւնղիսանում Է ժուլետւս Ավետիսի Մկրտչյաևիև /ծնվսւծ 10.05.1940պ./ սեփւսկաևությաև 
իրսւվուևքով պսւտկաևող հողամաս, իսկ ղրաև կից փաստացի ավել օզտսպործվող 0.03768 հա 
հողամասը ճաևւսչել հսւմայնքային սեփակւսնություն և ուղղակի վաճառքի վարզով 1 քմ-ի 
համար հողամասի տվյալպահին զործող կսւղաստրային արժեքով 792 ՀՀ ղրամով օտարել 
նշված հասցեի սեփականատիրոջը և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 172.10 քմ 
մակերեսով շեևք-շինություևը կսաուցվելէ 1935–1963թթ., որոնց կսաուցմաև ու սպասարկման 
համար օզտսպործվող 0.07768 հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րդ հողփսծով 
սւսհմանված սահմսւնւսփսւկումնելփ ցաևկում, ինչպես ևաև իևժեներատրանսպորտային 
օբյեկտևերի օտւսրմաև զոտիներում, չի սաաջսւցնում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերականգնել Գավստ քսպսւքի Յացւսռատ թսւղամասի Կարեյաև փողոց 1-ին փսւկուղի թիվ 2 
հասցեում զտնվող զույքայիև միավորի նկատմամք ժուլեւոսւ Ավետիսի Մկրտչյաևի /ծնված 
10.05.1940թ./ հողօզտսւզործմաև իրսւվունքը, բնակելի տան կւսոուցմսւն ե սպասարկման համար 
փաստացի օզտազործվող 0.07768 հա հողամասի զույքայիև իրավուևքևերը, ճանաչելով նրա 
սեփւսկաևությաև իրավուևքը 0.0400 հա մակերեսով հողամասի և օրինական կսաուցված 260.60 
քմ մակերեսով շեևք-շիևություև նկատմամք՝ որպես օրինական տիրապետվող զույք։
2. Գավսա քաղսւքի Յացառսւտ թաղամասի Կարեյսւն փողոց 1֊ իև փսւկուղի թիվ 2 հասցեում 
ցանկող 0.0400 հա հողսւտարածքին կից փաստացի ավել օզտազործվող 0.03768 հսւ մակերեսով 
հողամասր ճսւևաչել համայնքային սեփակաևություև տրամաղրևլով Գավաո համայնք 
Յացսաատ թսպամսա Կարեյսւն փողոց 1-իև փսւկուղի թիվ 2/1 հասցեև և ուղղակի վաճսաքի 
վարզով օտսւրել ժուլետա Ավետիսի Մկրտչյաևիև/ծևվւսծ 10.05.1940թ./հողամւսսի1 քմ-ի համար 
կաղաստրսւյին արժեքով 792 /յոթ հսւրյուր ինսուևերկու/ ԼԼ ղրսւմ ըևղհսւմենը 376.8x792=298 500 
/երկու հւսրյուր իևևսուևութ հազար հինգ հարյուր/ ԼԼ ղրւսմ Գավաոի համայևքապետարւսևի 
900175101345 հաշվեհամարին վճւսրելու պայմանով։
3. Բնակելի տանը տրամաղրել Գավաո համայնք Յացսւռատ թաղամասի Կարեյսւև փողոց 1-ին 
փսւկուղի թիվ 2 տուն հասցեն։
4. Յանձնարարել աշխւստակազմի համապատասխան աշխատակցին օրեևքով սահմանված 
վարզով ժուլետա Ավետիսի Մկրտչյւսևի /ծևվւսծ 10.05.1940թ./ հետ կնքելու 0.037681սս 
մակերեսով հողամասի ուղղակի վաճառքի պայմանագիր։
5. Շեևք շիևություևները չեև հակասում քաղաքաշիևակաև նորմերին և ղրսւնց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզազրման, զեողեզիայի, չափազրմսւն /հսւշվառմաև/ ե հողաշիևարարության 
զործուևեություև իրականացնելու իրավուևք ունեցող կսպմակերպություևևերի/աևձի/ կողմից 
տրված հսւտակազծերին համապատասխան։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի վարսաւորի կոմիտեի անշարժ զույքի 
զրսւևցմսւև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքայիև իրսւվունքևերի պետական զրաևցում 
կատարելու համար։
7. Օրոշմաև կւստարմաև հսկողությունը ղնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Բոշյւսնի վրա։ ^

Յամայնքի ղեկավար

2 (ծ ^ թ . ո  ՕռտՀ ՕՀ շՋյՅ,
ք֊Գավաւր

ԳՈԻԲԳԵՆ ՄԱԲՏԻԲՈՍՅԱՆ


