
2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՅԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստւսեի Յաևրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՅր̂ ^Ջ§հ^^Ջբ6է̂ րՋՈ@§աՋ̂ 1.̂ օա

ԳԱՎԱՌԻ 2.ԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈԻԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ «ԳԱՆՁԱԿԻ 
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՊՐՈՑ», «ԳԱՎԱՌԻ՝ Լ. ԹԱԼԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ», 

«ՍԱՐՈԻքսԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳՊՐՈՑ», «ԿԱՐՄԻՐԳՅՈԻՂԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳՊՐՈՑ»
2.ԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԹԱՓՈԻՐ 

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 2.ԱՄԱՐ ՄՐՑՈԻՅԹՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով Տեղական ինքևակառավարման մասին ձայասաանի Յաերապետության օրենքի 
35-րղ հոդվածի 1. մասի 11)–րղ կեաով, ՊՈԱԿ֊ների մասին ԼԼ օրենքի 16-րղ հողվսւծի 1-իև մսւսի 
1.1 կեաով, ԼԼ Տարսւծքային կաոավարմւսև և եևթակսաուցվսւծքների նախարարի «ՅՈԱԿ-ևերի 
անօրենների թափուր պսւշաոև զբաղեցնելու մրցույթի ևսւխապաարասամաև, անցկացմաև և 
արղյուևքների ամփոփման վարզը հաստատելու մասին» 26.03.2020թ. թիվ 02-Ն հրամանով 
հաստատվսւծ կարգի 10-րղ կետով, որոշում եմ

1. Գավսաի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող «Գանձակի երաժշտական ղպրոց», 
«Գավսւռի Լ Թալալյանի անվան երաժշտական ղպրոց», «Սարուխանի սւրվեստի ղպրոց», 
«Կսւրմիրզյուղի մանկական սւրվեստի ղպրոց» համսւյնքային ոչառեվտրսւյիև 
կազմակերպությունների տնօրենների թափուր պաշտոնների համար մրցույթևերը անցկացնել 
2022 թվւսկաևի հոկտեմբերի 04-ին։
2. Յանձնարարել Գավսաի համայնքապետարանի աշխատակազմին 
իրականացնելու «Գանձակի երաժշտական ղպրոց», «Գավսաի Լ. Թալալյանի անվան 
երաժշտական ղպրոց», «Սարուխւսնի արվեստի ղպրոց», «Կսւրմիրզյուղի մանկական արվեստի 
ղպրոց» համսւյնքային ոչ սաեվտրային կազմակերպությունների
տնօրենների թափուր պաշտոնների համար աևցկացվող մյւցույթների նախապատրւսստական 
աշխսսռանքևերը
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3. Որոշումն ուժի

Յա ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

րղող օրը։



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻքԻ 

ՄԱՐՁ1՝ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձաւաստանե ձաերապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գտփսո համայնք
22 . Գեոաոքուևիքի մարզ, ք. Գափսո, (0264)23423, (0264)22338 8 – 3ո զ ^ զ 3բ6է3ր3ո@6աա1.
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ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ 2ԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՊԵՏՐՈՎԻ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ^ Ա Ն Ց Ք  ԹԻՎ 7 
2ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՈՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2ԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱՕ 

2ՈԴ.ԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՐՈԻԺԱՆ ԵՐԵՄԻ 
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ, ՄԱՐԻԵՏԱ ԼՅՈԻԴՎԻԳԻ 2ԱՎՏՈՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԱ1Ի ԵՎ 2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Վեկավարվելով «Իրավուեքը եասաաաորլ փաստսւթրլթերը չպահպանվսւծ անհաաակաե 
բնակելի աևևրի կարղավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. 22 2,0-117-Ն օրևնքով, «Նոբմատիվ 
իրսւվսւկան ակաերի մասին» 22 օրենքի 1-ին հողվսւծի 2-րրլ մաւփ, «Տեղական 
իևքևսւկսաավարմաե մասին» 22 օրենլփ 35-րղ հողվածի 24) կեաի և 22 Կսաավւսրության 
29.12.2005թ. «2սղսւսասւնի 2անրապետությաև քւսղաքայիև և ղյուղսւկսւն բնակավայրերուն 
ներբևակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտևերի աեվաեակոչմաե, անվսւնափոխությսւն, 
անշարժ ղույքի՝ ըսսւ ղրւս ղտնվելու և /կաւէ/ աևղակայմաև վայրի եամսւրակալմտն, 
հասցեավորմսւև ու հւսսցեևերի պետական ղրաևցմւսն կսւր(յր եաստատե|ու ե հւսսցևների 
ղրանցմւսն լիազոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխությունևեր կսւտարելու մասին 22 կաուսվարության 25.02.2021 թ՜ի 233-Ն 
պահանջներով, հիմբ ընդունելով 19.08.2022թ. տրված Գավւսո համայնքի հողային 
բարեփոխումների ն սեփակաևաշևորհմաև հւսնձնսւժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից 
քաղվսւծքը, Գ-ավաո համայնք 2ացառւստ թւսղամաս Պետրովի փողոց 2-րղ նրբանցք թիվ 7 
հասցէի համւսսեփականատեր Վարուժան Երեմի Վսւրղւսնյաևի /ծևվւսծ 02.01.1956թփն/ 
փսպորվսւծ անձ/փւսզորսպիր տրված 05.07.2022թ–իև/ Տւսթևիկ Վարուժանի Վարղաևյւսնի 
/ծնվսւծ 07.06.1985թ./ ղիմոււքը, «Դւսվիթ Առսւքևւյաև» ԱՁ-ի կողմից տրվւսծ հողամսաի և 
շինություևևերի հւստակսպծերը, համսւձսւյև որոնց Գսւվսա համայնքի 2ացառսւտ թւսղամաս 
Պևտրովի փողոց 2-րղ նրբանցք թիվ 7 հասցեում ղտևվող հողամսաը չսւփսպրվել Է, հատկւսցվելէ
0.09 հւս, ինչը փաստացի կսպմում է 0.11510 հա, որը Վարուժան Երեմի Վարղանյսւեին /ծնվսւծ 
02.01.1956թ./ ընդհանուր համատեղ սեփսւկաևության իրավունքով պատկւսնող հողամասն է ե 
հւսշվի առնելով, որ օրինական կսաուցվւսծ 445.60 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք– 
շինություևների /կառուցված 1980–1982թթ./ կառուցմսւև ու սպասւսրկմաև համար անհրաժեշտ
0.11510 հա հողամասը չի ղտևվում 22 հողային օրեևսղրքի 60-րղ հոդվածով սւսհմւսնված 
սւսհմանսւփակումների ցւսնկում, իևչպես եաև ինժեներատրաևսպորտային օբյեկտների 
օտւսրմաև ղոտկնևրում, չի սաւսջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերակաևգևել Գավառ համայնքի Հսւցսաատ թացանաս Պետրռվի փողոց 2-րղ ևրքաևցք թիվ 7 
հասցէ ում ղաեվող զույքայիե միավորի եկաամամք Վարուժան Եբենի Վւսրդանյանի /ծնկած 
02.01.1956թ./, Մարիեաա Լյուղվիցի 2.սւվտոյանի /ծևվսւծ 18.03.1960թ./ հողօղտազործմաև 
իրավուևքը, բնակելի տան կաոուցմաև և սպասարկլքսւև համար 0.09 հւս օրինական հւստկացված 
հողամասից ւսկել փասսւացի օդտսւղործվող 0.02510 հա հողամասի ցույքսւյիև իրավունքնևրը 
ճանաչելով նրաևց սեփականությաև իրւսվունքը 0.11510 հա ընդհանուր մակերեսով հողսւմասի
և օրինւսկւսն կաոուցվսւծ 445.60 քլք մւսկերեսով շինությունների /կառուցվսւծ 1980֊1982թթ./ 
նկաւոմամբ որպես օրինական աիրապեավող գույք։
2. Անշարժ դույքին արամաղրել Գավառ համայնք, ձացաոաա թաղամաս, Պեարովի փողոց, 2-րղ 
նրբանցք, թիվ 7 հսւսցեն։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ ղույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ
զույքի դրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ դույքային իրւսւլունքևերի պետակւսն 
ղրանցում կսւտսւրելու համար։ հղ
4. Որոշմսւև կատարման հսկողությունը դնել Գավաո1/սւմայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.

Բոշյանի վրա։ 7 1 / /

համայնքի ղեկավար



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաանի ձսւնրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավստ համայնք 
ԼԼ Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՅր^^^§հՅ^Յբ^է^ր^ո(3)§ա^^1.^օա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 63 2ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ 
ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ձԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ձՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՈԻՐԵՆ ՌԱՖԻԿԻ ՍԱՐՈՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ձԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպսւեպանված անհատական 
րևակեյի տևերի կւսրզսւվիճակի մասին» 10.06.2008թ. ԼԼ 2.0-117-Ն օրէնքով, «Նորմատիվ 
իրավակաև ակտևրի մասին» ԼԼ օրէնքի 1 ֊իև հոդվսւծի 2 ֊ր ղ  մասի, «Տեղական 
ինքևակառավարման մասին» ԼԼ օրէնքի 35-րղ հոդվածի 24) կետի և ԼԼ Կսաավարու թյւսն 
29.12.2005թ. «ձայսատանի ձանրապետության քաղաքայիև և զյուղակւսև բնսւկավայրէրում 
ևերբնակավայրային աշխսւրհազրական օբյեկտների աևվաևակոչմաև, աևվանափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղսւկայման վայրի համարակալմաև, 
հասցեւսվորման ու հասցեևերի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և հասցեևերի 
զրանցմաև լիսւզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւն մեջ լրացումներ և 
փոփոխությունևեր կատարելու մասին ԼԼ կսաավարության 25.02.2021թ–ի Ռ 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 17.08.2022թ. տրված Գսւվսա համայնքի հողային 
բսւրեփոխումևերի և սեփւսկւսնաշնորհման հաևձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից 
քաղվւսծքը, ըստ օրէնքի ժառանզությաև իրավուևքի վկայազրով/արված 18.08.2022թ֊իև/ զույքի 
նկւստմամբ ժառւսնզ Մուրէն Ռաֆիկի Սարոյւսնի /ծնվսւծ 04.04.1963թ./ դիմումը, «Գւսվիթ 
Առաքելյան» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի և շինություևների հատակազծերր, համաձայն 
որոնց Գսւվսա համայնքի Սայաթ-Նովւս փողոց թիվ 63 հսւսցեում զտնվող հողամասը 
չափսպրվել է, հւստկացվելէ 0.08 հսւ, ինչը փսւստացի կսպմում է 0.10698 հսւ, որը Սուրեն 
Ռաֆիկի Սարոյանին /ծնվւսծ 04.04.1963թ./ ժառանզությաև իրսւվունքով պատկւսևող հողամասն 
է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 220.70 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք– 
շիևություևների /կսաուցված 1957–1970թթ./ կառուցման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ
0.10698 հսւ հողւսմսաը չի զտևվում ԼԼ հողային օրեևսզյ՜ւքի 60-րղ հողվածով սահմւսնված 
սահմւսևափակումների ցաևկում, իևչպես նւսև իևժեներատրաևսպորտայիև օբյեկտների 
օտսւրմաև զոտիներում, չի առաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերւսկւսնղևել Գւսվառ համայնքի Սսւյաթ-Նովա փողոց թիվ 63 եւսսցեում ղանվող ղույքւսյիև 
միւսվորի նկաամամբ Սուրեև Ռւսֆիկի Սարոյսւեի /ծեվսւծ 04.04.1963թ–իէւ/ հողօղսաւղործւհսն 
իրավուեքը, բևւսկել|ւ տան կսաուցմաե ե սպասարկմւսև համար 0.08 հւս օրիեակաե 
հսւտկացված հողամասից սւկել փաստացի օցասպործկող 0.02698 հա հողամասի ցույքսւյիե 
իրաւ|ուեքևերը ճւսևաչելով երա սեփակաեությաե իրսւվունքը 0.10698 հւս ընդհանուր 
մւսկերեսով հողաւքասի և օրիևւսկւսն կսաուցվսւծ 220.70 քմ մակերեսով շիևությունների 
/կաւաւցված 1957–1970թթ./ ևկաամամբ որււյես օրիևւսկւսն տիրւսււյեւռվող ցույթ։
2. Աևշւսրժ ղույքիև արւսմաղրել Գւսվառ համայնք, Սայւսթ-Նովւս փողոց, յօիվ 63 հւսսցեև։
3. Սույև որոշոււքը ներկայացնել ԼԼ ւսնշարժ ցույքի կաղաււտրի ււյեւուսկւսն կուփաեի անշարժ 
զույքի ղրւսևցւ1ւսև ւփասևւսկւււն սաորւսբւսժաևոււՐ ցույքւսյին իրւսկունքևերի պեւռակւսև 
ղրւսևցուլք կւստւսրելու հսսքլսր։
4. Օրոշմւււև կաաարման հսկողությունը դնել Գւսվսափ,ւսմայևքի ղեկավարի տեղակւսլԳ. 
Բոշյւսևի ւփսւ։

համայնքի ղեկավար

20 ֊  թ. ֊
ք.Գւսվսա

ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



Տօ՜՝֊–1
ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՁԱՆ ԳԵՂԱՈՏՈԻՆԻՔԻ ՍԱՕՋԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձաւասաաևի ձանրապետաթյաե Գեղարբւրւնիքի մարզի Գավար, համայնք 
խ Գ ե զ ա ր ք և ի ք ի  մարզ, ք. Գավար,, (0264)23423, (0264)22338 ^ ո զ ^ զ ^ է տ ր ^ ա

.օօրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Ա
24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Ի1 609-Ա

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ձԱՑԱՌԱՏ ԹԱՎԱՄԱՍԻ ԱՋԱՏԱՄԱՐՏԻԳՆԵՐԻ 1-ԻՆ • 0 ^  
ՆՐԲԱՆՑՔ 2-ՐԴ ԱՆՑՈԻՂԻ ԹԻՎ 8 2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ Ս ՝1ԱՍԱ1 ԿՍ Ա 

ձԱՄԱԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ձՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՁՈԻՆՆԵԲԻ ՆԿԱՏՍ ԱՍ Բ ԿԱ1 ԻՍե 
ՎԱՂԱԲՅԱՆԻ ԴՎՈՅԱՆԻ, ՄԱՆՈԻՇԱԿ ձԱԿՌԲԻ ձԱԿՌԲՅԱՆԻ, ՄԱԲԻՆԵ ձԱԿՌԲԻ 

ձԱԿՌԲՅԱՆԻ, ՆԱԲԻՆԵ ձԱԿՈԲԻ ձԱԿՌԲՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻԲԱՎՈԻՆՔՆԵԲԸ 
ՎԵԲԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԲԻՆՆ ՕԲԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ձԱՍՑԵ ՏԲԱՄԱԴԲԵԼԲԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպաևփսծ աևհատւսկաե 
բնակելի տեերի կսւրղավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ձձձՕ-117-Ն օրեևքով, «Տեղական 
իևքևակսաավարման մասին» ձձ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնակամ կսաույցևերի 
օրինականացմսւն և տևօրիևմսւն կարզը հաստատելու մասին» ձձ կսաավսւրության 18.05.2006թ. 
Ի1 912-Ն որոշման մևջ լրացումներ կւստարելու մասին ԼԼ կառւսվարությաև 05 հուն վարի 2022թ֊ի 
Խ՛ 13-Ն որոշման հւսստատված կարգի պահանջներով, ձձ Կառավարության 29.12.2005թ.
«ձայսատանի ձաևրապետությաև քսպւսքային և գյուղական րևակավւսյրերում 
ներրևակսւվայրսւյիև աշխարհագրական օբյեկտների սւ ն վսւ և ա կ ո ) մսւև, անվանսւփոխությւսն, 
անշարժ գույքի՝ ըստ ղրա գտնվելու և /կամ/ տեղակւսյմաև վայրի համարսւկա|մւսն, 
հասցեավորման ու հասցեևերի պետական գրաևցման կարզը հաստատելու և հսւսցեների 
զրանցմաև լիւսզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ ե 
փոփոխություններ կատարելու մասին ԼԼ կառավարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղուևելով 17.08.2022թ. տրված Գավառի հողային բարեփոխումևերի և 
սեփականսւշևորհման հւսնձևաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քւսղվածքը, ըստ օրենքի 
ժառսւևգությաև իրավուեքի վկայագրով/տրված 17.08.2022թ֊ին/ զույքի նկատմսւմբ ժառանգ 
Կարիևե Վաղարյսւևի Դվոյաևի/ծևվսւծ 20.03.1966թ./ լիազորվսւծ անձ/լիազորագիր տրված 
01 .08 .2022թ. / Մւսշսւ Վւսղարյւսնի Դվոյանի /ծնվւսծ 01.03.1949թ. / դիմումը, որսւկավորում 
ունեցող անձ Թաթուլ Աշոտի Զանոյաևի /որակավորմաև վկայականի համար 0310 տրված 
05.12.2013թ./ կողմից 2 8 .07.2022յւ>֊իև տրված ինքնակամ շինություևևերը հաշվառվսւծ լինելու 
վերաբերյւսլ չափագրմսւև տվյւսլների մուտքագրմսւև 2022X XV Մճ 1-՝ե/ ծածկւսզիրը, «Դավիթ 
Առաքելյան» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի ու շեևք֊շինությունների հատակագծերը, 
հւսմսւձայն որոնց Գավառ համայնքի ձացառատ թսւղամասի Ազատւսմարտիկների 1 ֊իև փողոց 
2-րղ նրբանցք 2-րղ անցուղի թիվ 8 հսւսցեում գտևվող ընդհանուր հողւսմասը չսւփագրվել I;, 
հւստկացվել Է 0.06 հա, ինչը փաստւսցի կազմում Է 0.06776 հա, որը Կարիևե Վաղսւրյանի 
Դվոյսւնին /ծևվսւծ 20.03.1966թ–իև/ ժառանգության իրավունքով սյսւտկանող հողամասն Է ե



հսւշվի առնելով, որ օրինական կսաուցված 249.40 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք– 
շի ությունների /կաաոցված 1990թ./ կառուցման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.06776 

ւս հողամասը չի ղտնվում ՀՀ հողային օրենսղրքի 60-րղ հողվածով սահմսւնված 
սսւհմսւնափակումների ցաևկում, ինչպես նաև ինժեներաւորանսպորաային օրյեկաևերի 
օտւսրմւսն ղոտիներոււք, չի առաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Գեյ՜ւակսւնղնել Գսւվսա համայնքի 2.սւցսաատ թսպամասի Ազատամսւրտիկևերի 1-ին փողոց 
2 ֊րղ  նրբանցք 2 ֊ր ղ  անցուղի թիվ 8 հասցեում ղանվող ղույքւսյիև միւսվորի նկաւռմամբ Գսղփնե 
Գաղարյսւևի Դվոյաևի /ծևվւսծ 20.03.1966թ./, Մանուշակ ձակոբի 2ւսկոբյսւնի /ծևվսւհ 29.03.1984թ./. 
Սսւրիևև ճսւկոբի 2.ակոբյսւնի/ծնված 2 7 .0 3 .1986յ»./, Նւսրինև ճակոբի 2.ակոբյանի/ծնվւսծ 
22.10. 1989թ./ հողօղտւսղործման իրավունքը, բևւսկելի տւսն կսաուցլքւսն և սպւսսսւրկման 
համար 0.06 հա օրինական հաակսւցված հողաւքսւսից սւվեյ փւսստացի օղաաղործկող 0.00776 
1ոս հողամսւսի ղույքայիև իրւսվուևքևերը ճան աչելով նրւսնց սեփականությւսև իրսս1ուևքր
0.06776 հա ընղհւսնուր մակերեսով հողաւքսաի ևկւստմամբ՝ որպես օրինական աիրապեւովող 
զույք։
2. Գւսվսա հւսւքւսյևքի ճացւսռաա թւսղւսմսւսի Ազւսաամարտիկևերի 1-ին ւիողոց 2-րղ նրբանցք 2– 
րղ ւսնցուղի թիվ 8 հւսսցեի բնւսկւսւիսյրերի նպւստւսկւսյիև նշւսնւսկությւսև բնակելի 
կառուցւսւղւստւքաև ղործւսռևւսկւսն նշանակությւսև հողամսւսի վրա իևքնւսկւսմ կառուցված 
249.40 քւ(. մակերեսուԼ բնակելի տունը/կառուցված 1990թ–ին/ ճւսնւսչելօրինական 
տրսւմաղրևլով ճարտարաւղետահատակաղծային ւսռւսջւսղրսւևք կիսակառույցն ավարտին 
հասցնելու նսյատւսկով։
3. Անշարժ ղույքիև տրամաղրելԳաւլսա համայնք, ձացւսռսւտ թաղամսւս, Ազատամարսփկների 
1-ին փողոց, 2-րղ ևրբւսնցք, 2-րղ անցուղի, թիվ 8 հսւսցեն։
4 Շենք-օինություևները չեև հակսաում բաղաքաշիևական ևորմերին և ղրանց մակերեսները 
որոշվում եե քարտեզազրմաե, գեոդեզիայի, չավապրմաև /հաշվաոմաԱ/ Ա 
զործունեոՆթյուև իրա կձա ճնհրւ իրավոԱփ ունեցող կազմակերպուոուններԻ /անձի/



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաևրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §3^ոզՋ§հՋզՋբ6էՅրՋՈ@§ոա1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Իք 610-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՐՈԻՆԻ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 51/1 ՀԱՍՑԵԲԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
ՀԱՅԿ ՍՊԱՐՏԱԿԻ ՂԱՄԱՐՅԱՆԻՆ ԸՆԳՀԱՆԲԻՐ ԲԱԺՆԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈԻՅՔԻ ԲԱԺԱՆԲԻՄԻՑ ԱՌԱԶԱՑԱՍ ՆԲՐ ՄԻԱՎՈՐ ԱՆՇԱՐԺ
ԳԲԻՅՔԵՐԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակւսև ւսկաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րդ մւսսի, 
«Տեղական ինքնակսւոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կեաի, ՀՀ 
Կաոավարության 29.12.2005թ. «Հսւյասաաևի Հաևրապեաության քաղաքայիև և զյուղսւկաև 
րևակւսվայրերոււք ներբնակավայրւսյին աշխարհազրակւսն օբյեկաների սւնվաևւսկոչման, 
անվսւնավաիտւթյաև, անշարժ զույքի՝ ըսա դրսւ զանվելու և /կամ/՛ աեղակայմւսև վայրի 
համարակալման, հւսսցեավորման ու հասցեևերի պետական զրսւնցման կարզը հասսսստևյու և 
հասցեևերի զրանցմաև լիսւզոր մարմին սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշմսւն մեջ 
յրացումնևր ն փոփոխություևևեր կաաւսրելու մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմսւն պահանջներով, հիմք ըևղունելով «Ուրբսւն Հաուսինզ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված 
հողսւմասի և շիևությունևերի հատակսպծերը և անշարժ զույքի համասեփականւստեր Հայկ 
Սպւսրտակի Ղամարյւսևի /ծևված 18.04.1978թ./ Գավաո համայնքի ղեկավարին հասցեսպրած 
ղիմումր, որոշում եմ

1. Գավաո համայնքի բնակիչ Հսւյկ Սպւսրտակի Ղամարյանին ընդհանուր բաժևայիև 
սեփսւկաևության իրւսվուևքով պւստկաևող զույքի բւսժաևումից ւսոաջացած ևոր միւսվոր 0.07329 
հւս մակերեսով անշարժ զույքիև տրսւմադրել Գավաո համայնք, Քալաշյաև փողոց, 1-ին 
փակուղի, թիվ 4/1հասցեն։
2. Գավաո համայնքի բնակիչ Հայկ Սպւսրտակի Ղամարյանին ընդհանուր բաժնսւյին 
սեփսւկաևության իրսւվուևքով պւստկաևող զույքի բաժանումիդ սաաջացած նոր միւսվոր 0.04240 
հւս մակերեսով անշարժ զույքի Գավաո համայնք, Արծրուևի եղբայրների փողոց, թիվ 51/1 
հասցեն թողևել անփոփոխ։
3. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտնում

Համայնքի ղեկավար

20 ֊  թ. 
ք. Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայւսսաաեի Հւսնրապեաությւսև Գեդստքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեզսւրքուևիքի մարզ, բ. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^^ՅոզՅջհՋզՋթօէՅրՅո^աահշօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի 611-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՐՈԻՆԻ ԵՂՐԱՅՐՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 51 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
ԳԵՎՈՐԳ ՎԱՂԼԵՆԻ ՂԱՄԱՐՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ 
ԳՈԻՅՔԻ ԲԱԺԱՆՈԻՄԻՑ ԱՌԱԶԱՑԱԾ ՆՈՐ ՄԻԱՎՈՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԵՐԻՆ ՀԱՍՑԵ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմսւաիվ իրավսւկաև ւսկաերի մասին» ՀՀ օրէնքի 1-ին հոդվսւծի 2-րդ մասի, 
«Տեղական իևքնակաոսւվարման մասին» ՀՀ օրէնքի 35-րդ հոդվսւծի 24) կետի, ՀՀ 
Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հաևրապեաությաև քաղաքայիև և զյուղական 
բնակավայրերուն ներբնակւսվւսյրային աշխարհագրական օբյեկտների ւսևվանակոչմւսն, 
աևվանւսփոխության, ւսնշւսրժ զույքի՝ ըստ դրւս զտնվելու ե /կամ/ տեդակւսյմւսն փսյրի 
հաւքարւսկալմւսն, հասցեսւվորմւսն ու հասցեների պետակւսն զրւսնցմւսև կւսրզը հաստատելու ե 
հասցեևերի զրւսնցմւսև լիսւզոր մարմին սւսհւքլսևելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսև ւ(նջ 
լրացոււէևեր և փուիոխություևներ կսւտարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ՜ի Ի1 233-Ն 
որոշման պահանջներով, հիմք ըևդունելով «Ուրբսւն Հաուսիևգ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված 
հոդամասի և շինություևների հատակազծերը և անշարժ զույքի սեփականատէր Գևորզ Վադլենի 
Ղամարյաևի /ծնված 12.03.1966թ./ Գավառ համայնքի ղեկավարին հասցեազրած դիմումը, 
որոշում  եմ

1. Գավառ համայնքի բնակիչ Գևորզ Վադլենի Ղամարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանոդ զույքի բաժանումից առսւջացած նոր միավոր 0.06070 հսւ մակերեսով անշարժ 
զույքին տրամադրել Գավառ համայնք, Արծրունի եղբայրների փողոց, թիվ 51/2 հասցեն։
2. Գւսվւսռ հւսմսւյևքի բնակիչ Գևորզ Վւսղլենի Ղամարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկւսնոդ զույքի բաժանումից առաջացած նոր միավոր 0.05958 հսւ մակերեսով անշարժ 
զույքին տրամադրել Գավառ համայնք, Արծրունի եդԳսւյրևերի փողոց, թիվ 51/3 հասցէն։
3. Մույն որոշումը ուժի մեջ է մտևում հրւսպսւրակվպ^ւ հաջորդող օրը։

Հաւհսյնքի ղեկավար

20 ֊  թ .֊  
բ.Գավսա

Ն ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ
ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւստաեի Հաևրապեստւթյսւև Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հձզպ)6էՁրՋՈ@§աՋւ1.շօրո

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ Ա968091 ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՌԻՆՔԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՎ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ և

ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՃՇՏԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Իևքևակառավարմաև Մասին ՀՀ օրեևքի 35 ֊րղ  հողվսւծի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Կառավարությաև 29.04.2021թ. Իք 698-Ն որոշմաև մեջ փովտխություևներ և 
լրացումներ կաաարելու մասին ՀՀ կաոավարությաև 27.08.2021 թ-ի 1383-Ն «Կաղասարային 
հաաակազծերում և կաղասարային քարաեզևերում հայաևաբերված սխալևևերի ուղղմաև» 
որոշմսւմբ և հիմք ըևղուևելով Գավառ համայնքի սեփակաևություև հաևղիսացող 12 օգոստոսի 
2002 թվականի Ի1 968091 սեփականությսւև իրավունքի վկայականը , «Դւսվիթ Առւսքելյաև» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողսւմասի հատսւկազիծը, որի համաձայև ևշված վկայականով զտևվող 
ըևղհանուր հողամասը չսւփսպրվել Է /ծածկագիր 05-001-0291-0003/, հողսւմասի մակերեսը 
փաստացի կսպմում Է 0,89700 հա, որը Գավառ համայնքի սեփականությաև իյււսվուևքով 
պատկաևող հողամասն Է և հսւշվի առնելով, որ սպասարկմաև համար անհրաժեշտ հողամասը 
չի զտնվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60-րղ հողվածով սահմաևված սւսհմւսևափակումևերի 
ցանկում, իևչպես նաև ինժեներատրանսպորտայիև օբյեկտևերի օտարմաև զոտիներում, չի 
առաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Հաստատել Թիվ 968091 անշարժ զույքի ևկատմամբ իրավունքների պետական զրաևցմաև 
վկայականով պետական զրանցում ստացած Գավառ համայնքի սեփակաևություև հսւևղիսացող 
մանկապսւրտեզի կառուցմաև և սպասսւրկման համար հատկացված հողամասի սահմանները 
համաձայև կից ներկայացված հսւտակազծի հաստատված համայնքի ղեկավարի կողմից,
0.89700 հա ըևղհանուր մակերեսով։
2. Անշարժ զույքին տրամաղրել Գավառ համայնք Ազատության 2-րղ փողոց թիվ 4 հասցեն։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ
զույքի զյւանցման միասնական ստոր 1 ւ ։ 1 ՚  ՝ ւևերի պետական
վերազրաևցում կատարելու համար։
4. Որոշմսւև կսւտարմաև հսկողությու արի տեղակալ
Գ. Բոշյսւևի վրա։

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
25 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Ի1 612-Ա

Համայնքի ղեկավար



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսատսւեի ձսւերապետությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ջՅւ-ՁոզՋջհՅզՅքտէՁրՅոյօւջրոՁԳօօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
25 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկտեի Ի1 613-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՐ. ԼՈԻՍԱՎՈՐՉԻ ՓՈՂՈՑ 12-ՐԴ 
ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 3 2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ 

ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԴՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՄՎԱԾ 
2ՈՂԱՄԱՍՈԻՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկաւ1արւխլով 26 դեկտեմբերի 2002 թ-ի 510-Ն օրեևքով, «Եորմաաիվ իրավական ակտերի 
մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իե հոդվածի 2-րղ մասի, «Տեղակաև իևքեակսաավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնակամ կստույցների օրիևականացմաև և տնօրինմսւն կարդը 
հաստատելու մասին» ԼԼ կառւսվարության 18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշմամբ հսւստատված կարգի 
պահանջներով, ԼԼ Կառափսրությւսն 29.12.2005թ. «Հայսւստաևի Հանրապետությսւն քաղւսքային 
և գյուղակսւն բնակավւսյրերում ևերբևակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտների 
անվաևակոչմաև, անվանափոխությւսն, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտևվելու և /կսւմ/ 
տեղակւսյմաև վայրի համարակալմւսև, հսւսցեավորման ու հասցևների պետական գրանցմսւև 
կարգը հաստատելու և հասցեևերի զրւսնցման փազոր մւսրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություևևեր կատարելու մասին ԼԼ կաուսվւսրության 
25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն պահանջնելւով, հիմք ըևդուևելով 19.08.2022թ. տրվսւծ Նորատուսի 
հոգային բւսրեփոխումևերի ե սեփակաևսւշևորհման հանձևաժողովի 01.06.1991թ. թիվ 16 
որոշումիդ քադվսւծքը, Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի Գր. Լուսավորշի փոդոց 
12-րդ նրբանցք թիվ 3 հսւսցեի սեփակւսևատեր Իշխան Շահվալսւդի Ղսս|թյանի /ծնված 
0 4 .0 1 .1952թ./ Գավառ համայնքի ղեկավարին հասցեսպրած դիմումը, որակավորում ունեցող 
ւսնձ Միքայել Արհրուևու Սարոյաևի /որւսկավորմւսև վկայականի համար 0424 տրվսւծ 
26.08.2021 լ»./ կողմից 22.08.2022թ. տրվսւծ ինքնակամ շինությունևերր հւսշփսռվւսծ լիևելու 
վերսւբերյսւլ չաւիագրմաև տվյւսլների մուտքագրմաև 20226^)034 ծւսծկսպիրր, «Ուրբան 
2աուսիևգ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված հողամասի և շիևություևների հւստակագծերը, համւսձայն 
որոնց Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի Գր. Լուսսւվորչի փողոց 12-րդ նրբանցք թիվ 3 
հսւսցեում գտնվող հողամասը չափսպրվել Է, հատկացվել Է 0.081 հա, ինչը ւիաստացի կսպմում 
Է 0.08128 հսւ, որը Իշխան Շահվսւլադի Դավթյաևիև/ծնվսւծ 04.01.1952թ./ սեփսւկանության 
իրավուևքով պւստկաևող հողամասն Է և հսւշվի առնելով, որ օրիևւսկւսն կառուցւ)ած 25.3 քմ 
ընդհանուր մակերեսով ավտոտնսւկի/կառուցվսւծ 1993թ./ կառուցմսւն ու սպւսսարկմաև հւսմսւր 
անհրաժեշտ 0.08128 հա հողամասը չի գտնվում ԼԼ հողային օրենսգրքի 60-րղ հողվածով 
սահմսւևկած սւսհմւսնւսփսւկումների ցաևկում, ինչպես նւսև իևժեներատրաևսպոյ՜ւտային 
օբյեկտների օտւսրւքաև գոտիևերում, չի առաջսւցևում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վևրւսկանզնել Գավսա համայնքի Նորաաուս բնակավայրի Գր. Լուսավորչի փողոց 12-րղ 
նրբանցք թիվ 3 հասցեում գտնվող զույքային միավորի ևկատմամր Իշխան Շահվալւսղի 
Դւսվթյաևի /ծևվւսծ 0 4 .0 1 .1952թ–ին/ հողօզտագործման իրավուևքը, բնակելի տան կաոուցման և 
սպասարկման համար 0.081 հա օրինական հւստկացված հողամւսսից ավել փասասւցի 
օզսոսզործվող 0.00028 հա հողւսմասի զույքային իրւսվուևքևերը ճւսևաչելով նրսւ 
սեփակաևությսւն իրավուևքը 0.08128 հա ընդհանուր մակերեսով հողւսմասի ե օրինական 
կւսոուցվւսծ 25.3 քմ մակերեսով ավաոտնսւկի /կւսոուցվւսծ 1993թ./ նկսւտմամբ որպես 
օրինական տիրապեավող ցույք։
2. Անշարժ ցույքիև արսւմաղրելԳավաո համայնք, Նորաաուս բնակավայր, Գր. Լուսավորփ 
փողոց, 12-րրլ նրբանցք, թիվ 3 հսւսցեև։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղասարի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրւսևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավուևքների պետական 
զրւսևցում կատւսրելու հւսմսւր։
4. Որոշմւսն կւստարմաև հսկողություևը ղնելԳսւվւս^ ամսւյևքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Րոշյսւնի վրսւ։

Համայնքի ղեկավար

20 ֊  ր .^  
թ.Գավսա

ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոաեի Հաևրապետությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՁ§հՅզՅթ6էՅրՅՈ@§րոՅւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
26 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկաեի Ի1 614-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈԻՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐՂ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 5/1 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՄԻՆԵ ՍԱՇԱՅԻ ՋԱԶՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմաաիվ իրավւսկաե ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հոդվսւծի 2 ֊ր դ  մասի, 
«Տեղական իևքևակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հողվածի 24) կետի և ՀՀ 
Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայ աստ անի Հանրապետության քաղաքային և զյուղակաև 
բնւսկավսւյրերում ներբնակւսվայրային աշխսւրհազրական օբյեկսւների անվանակոչմւսն, 
անվաևափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ դրսւ զտնվելու և /կւսմ/ տեղակայմւսն վայրի 
համարակալմաև, հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրւսնցմւսև կւսրզը հաստատելու և 
հասցեևերի զրանցմաև փւսզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսև մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատւսրելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևդունելով 18.05.2022թ. տրված Գավսա համայնքի հողային 
բարեփոխումևերի և սեփականաշևորհման հսւնձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից 
քսւղվածքը, Հայկական ՍՍՌ կոմուևալ տնտեսության միևիստրությաև 09.07.1958թ. տրվսւծ 
Գույքայիև թերթը, ըստ օրենքի ժւսռսւնզության իրավունքի վկսւյազրով/տրված 11.08.2022թ–իև/ 
զույքի նկատմամբ ժառանգ Արմիևե Սաշայի Զազյսւնի /ծնված 22.07.1977թ./ դիմումը, «Դավիթ 
Առաքևլյաև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամւսսի ե շինություևների հատակազծերը, համաձայն 
որոնց Գավառ համայնքի Թումաևյւսն փողոց 2-րդ փակուղի թիվ 5/1 հասցեում զտնվող 
հողամասը չսւփազրվելէ, հւստկացվելէ 0.02 հւս, ինչը փաստացի կազմում է 0.01469 հա, որը 
Արմիևե Սաշայի Զազյւսնին /ծևվսւծ 22.07.1977թ./ ժառանզությաև իրակունքով պատկանող 
հողամասն է և հաշվի առնելով, որ օրինական կւսռուցված 115.80 քմ ընդհանուր մակերեսով 
շեևք-շինություևների /կսւռուցված 1950–1960թթ./ կաոուցմաև ու սպասարկման համար 
անհրաժեշտ 0.01469 հա հողւսմասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվսւծով 
սւսհմսւնված սահմաևափսւկումների ցանկում, ինչպես նաև իևժեևերատրանսպորտային 
օբյեկսւների օաւսրմաև զոտիևերում, չի առաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Վերականգնել Գավառ համայնքի Թումսւնյան փողոց 2 ֊ր ղ  փակուղի թիվ 5/1 հասցեում 
զտնվող զույքւսյիև միւսվորի նկատմամբ Արմիևե Սւսշւսյի Զւսզյւսնի /ծնվւսծ 22.07.1977թ./ 
հողօզտսւզործմաև իրւսվունքը, բնակելի տան կւսռուցմաև և սպասարկման համար հատկացված 
հողամսււփ զույքւսյիև իրսւվունքները ճւսնւսչելով ևրա սեփականության իրավունքր 0.01469 հւս 
ընդհանուր մակերեսով հողամւսսի և օրինական կաոուցվւսծ 115.80 քմ մակերեսով 
շինություևների /կառուցվսւծ 1950–1960թթ./ նկւստմւսմր որպես օրինական տիրապետվող զույք։



2. Անշարժ զույքին տրամսւղրել Գավաո համայնք, Թումւսնյան փողոց, 2-րդ փակոսփ, թիվ 5/1 
հասցէն։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել Հ.Լ անշարժ զույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրւսնցլքաև միասնական սաորաբաժաևում՝ զույքային իրւսվուևքների պետական 
զրանցում կատսւրելու հաւքար։
4. Որոշմսւն կատարման հսկողություևը դնել Գավաւ /սմայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վըսւ։

2Գ ^թ. ՕԸո սւքԻ 
բ.Գսւվսււր

համայնքի ղեկավար
>  %

1 Հ> - -ԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

> 7 ա



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձւսյասսաւնի ձանրապեւռությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեզւսրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@§աՅւ1 .օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկաևի Իք 615-Ա

ԳԱՎԱՈ ձԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ 
ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 5 ձԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ձԱՄԱՐ 
ՆԱԻյԱՏԵՍՎԱԾ ձՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԼԱՎՈԻՐԱ 

ԳՐԻՇԱՅԻ ձԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆԻ. ՋԱՎԱձԻՐ ՖՈԻՐՄԱՆԻ ՎԱձԱՆՅԱՆԻ, ՄԱՐԳԻՍ ՖՈԻՐՄԱՆԻ 
ՎԱձԱՆՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ձԱՍՑԵ

ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպաևված անհատական 
բնակելի տների կւսրզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ձձ ձՕ-117-Ն օրէնքով, «Նորմսւտիվ 
իրավակաև ւսկտերի մասին» ձձ օրենքի 1 ֊իև հողվածի 2 ֊ր ղ  մասի, «Տեղական 
ինքնակառավարմաև մասին» ձձ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ձձ Կառավարության 
29.12.2005թ. «ձայաստանի ձանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերուն 
ներրնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի անվանակոչմաև, անվանափոիտւթյան, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրւս գտևվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալմւսն, 
հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրանցւ1ան լիւսզոր ւէարմին սահմանելու մասին» լոիվ 2387-Ն որոշման ւ1եջ լրացումներ և 
ւիուիոխությունևեր կատարելու մասին ձձ կառավարության 25.02.2021թ ֊ի  233-Ն 
պւսհսւնջևերով, հիմք ըևղուևելուլ 01.11.2021թ. տրւխւծ Գանձակի հողային բսւրեփոխոււ1ների և 
սևփակաևաշևորհւ1աև հանձնւսժողուլի 05.02.1991թ. թիւ( 1 որոշումից քսւղւխւծքը, ըստ օրենքի 
ժսաանզության իրաւխւևքի վկսւյազրով/ւռրված 26.07.2022թ՜ին/ զույքի նկաամամբ ժւսռաևզ 
Լսւվուրա Գրիշայի ձւսրությունյանի/ծնված 15.06.1950թ–ին/ ղիմումը, «Դավիթ Առւււքելյան» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողւսւևսսի ու շենք֊շիևություևևերի հատակազծերը, հաւևսձսւյև որոնց Գսս|առ 
հւսւէսւյնքի Գանձւսկ բնւսկւսւ|այյփ Մւսրտիրոս Սւսրյաև փողոց 1 ֊իև փակուղի թիկ 5 հսւսցեում 
զտնվող ընղհանուր հողամսւսը չափազրւխլ է, հատկացվել է 0.09 հա, ինչը փասւռացի կազմոււք է
0.09038 հա, որը Լւսվուրսւ Գրիշւսյի ձարությունյւսնիև /ծնված 15.06.1950թ֊իև/ ժառանզությւսն 
իրսււլունբով պատկաևող հողաւնսսն է և հւսշւ|ի սաևելուի որ օրինւսկւսն կւսռուցփսծ 289.90 քւէ 
ընղհւսևուր մակերեսով շեևք-շինությունների /կւսռուցվսւծ 1972թ./ կւսռուցմւսն ու սսյասւսրկմւսն 
համւսր ւսնհրւսժեշտ 0.09038 հա հողսււքւսսը չի զտևվում ձձ հողային օրեևսզրքի 60 ֊րղ հողվածով 
սւսհլքւսնվսւծ սահմւսնափակոււքևերի ցւսնկում, ինչպես ևւսև իևժեներատրսւնււպորտային 
օբյեկտների օտւսրմսւև զոտիներում, չի առսւջացևում սերւլիտոււռ, որոշումեմ



1. Վերսւկսւնզնել Գավսա համայնքի Գանձակ բնակավայրի Մարտիրոս Սարյաև փողոց 1֊իև 
փւսկուղի թիվ 5 հւսսցեում ղտևվող զույքսւյին միւսվորի նկսւտմամբ Լւսվուրա Գրիշայի 
Հարությունյաևի /ծնվսւծ 15.06.195(կծ–ին/, Ջավահիր Ֆուրմսւնի Վահանյաևի ./ծևվսւծ 03.01.1970թ– 
ին/, Սարգիս Ֆոտմանի Վսւհւսնյանի /ծնված 15.11.1972յծ–իև/ հողօզտազործմսւն իրավունքը, 
բնակելի տան կառուցմաև և սպասարկմաև համար 0.09 հա օրինական հատկացվւսծ 
հողամւսսից ավելփւսստացի օզտւսզործվող 0.00038 հա հողսւմասի զույքսւյին իրավունքևերը 
ճսւևաչեյով նրանց սեփակաևությսւն իրավունքը 0.09038 հա ըևղհանուր մսւկերեսոկ հողսւմասի 
ե օրինական կառուցված 289.90 քմ ըևղհանուր մակերեսով շեևք֊շիևույ<>յուևների /կւսռուցվւսծ 
1972թ./ ևկւստմամբ ոյայես օրինական տիրապետվող ղույք։
2. Անշարժ գույքին տրսւմաղրել Գավսա համայնք, Գանձակ բնակավայր, Մարտիրոս Սարյաև 
փողոց, 1-իև փակուղի, յփվ 5 հասցեն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ ղույքի կաղսւստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրւսնցման միւսսևակւսև ստորաբաժաևոււք՝ զույքային իրւսվուևքևերի պետական 
զրւսնցում կատւսրելու համար։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոանի Հաևրապեւռությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվւսռ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁհզՁ§հՅզՋբ6էՁրՁՈ@§աՅւ1.<։օա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԴՅԱՆ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 8 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈ Ի ԹՅ Ո ԻՆՆ ԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐԹՈԻԲ ՎԱՂԻՆԱԿԻ ԲԱՂԵՅԱՆԻ, ԷԳՎԱՐԴ ՎԱՂԻՆ ԱԿԻ 
ԲԱԴԵՅԱՆԻ, ՄԵԼԱՆՅԱ ՀՈՎՍԵՓԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ, ԱՆՆԱ ԱՐԹՈԻՐԻ ԲԱԴԵՅԱՆԻ, ՏԱԹԵՎԻԿ 

ԱՐԹՈԻԲԻ ԲԱՂԵՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻԲԱՎՈԻՆՔՆԵԲԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպսւհպանված անհատական 
բնւսկեյի տների կարդա վիճւսկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմսւտիվ 
իրւսվակւսն ւսկտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ին  հողվածի 2 ֊ր ղ  մւսսի, «Տեղական 
ինքևակառսս|արման մասին» ՀՀ օրենքի 35 ֊րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կսւռավւսրության 
29.12.2005թ. «Հայսւստաևի Հաևրւսպետության քաղաքայիև և ղյուղւսկան բնսւկավայրերում 
ներբնակւսվայրայիև աշխարհւսզրւսկաև օբյեկտների աևվաևւսկոչմւււև, աևվաևափրփաւթյան, 
անշարժ ղույքի՝ ըստ ղրսւ ղտևվելու և /կւսմ/ տեղսւկայմսւն վայրի համւսրակալմաև, 
հսւսցեավորման ու հւսսցեների պետական ղրւսնցման կարղը հաստատելու և հասցևների 
ղրանցմաև լիւսզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ2387–Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևներ կատսւրելու մասին ՀՀ կառավարությւսն 25.02.2021 թ՜ի 1Ժ 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 15.11.2019թ. տրվսւծ Գսւվւսռի հողային բարեփոխումնեյփ և 
սեփւսկաևւսշնորհմաև հւսնձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղփսծբը, ըստ օրենքի 
ժառանղությւսև իրսւվունքի վկայազրով/տրված 30.12.2021թ–ին/ ղույքի ևկատմամբ ժառանգ 
Արթուր Վսպիևակի Բսւղեյւսնի /ծևված 10.11. 1963թ./ դիմումը, «Դսւվիթ Առաքելյսւն» Ա Ձ ֊ի 
կողմից տրվսւծ հողամասի ու շենք֊շիևություևևերի հատակսպծերը, համաձայն ոյւոնց Գավառ 
համայնքի Սայւսղյաև 1-իև փողոց թիվ 8 հսւսցեում ղտնվող ըևղհանուր հողամասը չսւփաղրվել 
է, հսւտկացվել է 0.09 հա, ինչը փաստսւցի կազմում է 0.08760 հա, որը Արթուր Վաղիևսւկի 
Բւսղեյաևին /ծևվսւծ 1 0 .11 .1963թ./ ժւսռանզությաև իրավուևքով պատկւսևող հողամասն է և 
հւսշւփ առնելով, որ օրինական կւսոուցվւսծ 178.00 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք– 
շինույտյունևերի /կսաուցւիսծ 1960թ./ կսաուցման ու սպասարկլքւսև համար անհրաժեշտ 0.08760 
հա հողամասը չի ղտնվում ՀՀ հողային օրեևսղրքի 60 ֊րղ հողվածով սահմւսնվւսծ 
սահմւսնւսփւսկումևերի ցսւևկում, իևչպես ևաև ինժեևերատրւսնսպորտւսյիև օբյեկտների 
օտւսրման զոտիներում, չի առւսջացևոււք սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերակաևզևել Գավառ համայնքի Սայադյան 1-ին փողոց թիվ 8 հասցեում զտնվող զույքւսյիև 
միավորի նկատմամբ Արթուր Գաղինսւկի Բաղեյանի /ծնվւսծ 10 .11 .1963թ../, էղվարղ Վւսղինակի 
Բաղեյսւնի /ծնվւսծ 20.04.1965թ./, Մելաևյա ձովսեփի Բաղալյանի /ծնկած 14 .12 .1966թ./, Աննւս 
Արթուրի Բաղեյանի /ծևփսծ 2 4 .0 5 .1986թ./, Տաթևիկ Արթուրի Բաղեյանի /ծնվսւծ 2 0 .0 8 .1987թ./ 
հողօզասւզործման իրավունքը, բնակելի տան կառուցմաև և սպասարկման համար հսւտկացված 
հողամասի ղույքայիև իրավուևքները ճանաչելով ևրւսևց սեփականության իրսւվունքը 0.08760 
հա ընղհւսնուր մակերեսով հողամասի և օրինական կառուցված 178.00 քմ ընղհւսևուր 
մակերեսով շենբ-շինությունների /կառուցված 1960թ./նկատմամբ որպես օրինական 
տիրապետվող ղույք։2. Անշարժ զույքին տրամադրել Գավառ համայնք, Սւսյւսղյան 1-ին փողոց, 
թիկ 8 հասցեև։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ զույքի կաղսւստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրւսևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքների պետական



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հանրապեւռությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 յ^տ1զսլփպՋբ6էաՋո@լրոտ1.շօա
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկաւիսրվելով Հայասաանի Հանրապեաության Հողային օրեևսզրքի 101-րղ հողվսւծով 
և «Տեղական իևքևակառսւվարման մասին» Հայասաանի Հանյւսւպեաության օրեևքի 
46-րղ հողվսւծի 3-րղ մւսսով, հիմք ընղունելով քաղաքացիներ Ռսւֆիկ Գւլիղոնի Մե|քոևյսւնին, 

Նելւս Վաչակւսնի Կսւրեյանիև, Ալիևսւ Ռաֆիկի Մելքոնյանին, Արսեն Ռսւֆիկի Մելքոնյանին 
սեփւսկաևությաև իրավունքով պաակւսևող եողամւսսերից /վկայական Ի109082022-05-0008 
սւրվւսծ 2022 թվակւսնի օզոսաոսի 9 ֊իև, վկայական 1մ09082022֊05–0006 արված 2022 թվականի 
օզոսաոսի 9-իև, / հրաժւսրվելու մասին ղիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Ռսւֆիկ Գվիղոևի Մելքոևյաևիև, Նելսւ Վաչակսւևի Կարեյւսնիև, Ափևա 
Ռաֆիկի Մելքոնյանին, Արսեն Ռաֆիկի Մելքոնյանին սեւիակսւնությաև իրավունքով 
պւսականող ք. Գավառ հսացեում զանվող 0.06 եսւ մակերեսով 05-001-1037-0013 կաղասարային 
ծածկսւզրով, 0.13 հա մակերեսով 05-001-1038-0212 կաղսաարւսյիև ծածկազրոկ խոահսւրքը 
ձւսևաչել համայևքայիև սեփակաևություև։
2. Աշխաաակազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ընղունելուց հևտո՝ 15-օրյսւ ժամկետում այն 
ներկայացնել կսւղաստրի կոմիաեի անշարժ զույքի զրաևցմւսև միասնական 
ստորաբաժանում որոշումից ծսւզող իրսւվուևքների պետական զրսւևցման համար։
3. Աշխսւտսւկազմի քարտուղարին՝ հողսւմասի ևկւստմամբ իրավունք հավսաաող վկայականը 
ստւսնւսլուց հետո՝ համայնքի ավւսզանու առսւջիկւս պատում ավազւսևու հաստւստմաևը 
ներկայացնել համայնքի զույքազրման փաստւսթմ^կրփւմ առսւջացող փոփւվսություններր։

2օճթ. ^
ք.Գսւվսա

Համայնքի ղեկավար

յւ Տ

տ ԳՐփՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հւսնրապեւոության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՁոզպվւՁզՁր0էՋրՁՈ@|րոՋւ1.€օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկաեի Ի1 618-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՌԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՌՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հսւյասաանի Հաևրապեաությաե Հողային օրեևսզրքի 101-րդ հողվածով 
ն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայասաանի Հանրապեաությաև օրենքի 46-րդ 
հողվածի Յ ֊րղ մասով, եիմք ընղունելով քաղաքացիներ Թամարսւ Վաղինսւկի Հերզնյանին, 
Մկրտիչ ՈԻմրշատի Բաղղասարյանին սեփակաևության իրսւվունքով պատկւսնող 
հողամասերից /վկայական 142011185 տրված 2005 թվւսկանի դեկտեմբերի 12-ին, վկայական 
142011184 տրված 2005 թվականի դեկտեմբերի 12֊ին, վկայական 142011183 տրված 2005 
թվւսկանի դեկտեմբերի 12-ին/ հրաժարվելու մասին դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Թամւսրւս Վաղինսւկի Հերզևյւսնին, Մկրտիչ ՈԻմրշատի 
Բաղղասարյանին սեփակաևության իրսւվունքով պատկւսնող ք. Գավառ հասցեում զտնվող
0.1892 եսւ մակերեսով 05-001-1171-0163 կւսղաստրային ծածկագրուի 0.0401 հա մակերեսով 0 5 ֊ 
001-1178-0509 կաղաստրւսյիև ծածկագրուի 0.5521 հա մակերեսով 05-001-1159-0055 
կսւղաստրային ծւսծկւսզրով զյուղատնտեսական նշաևակության վարելահողերը ճանաչել 
հսւմայևքայիև սեփակաևություև։
2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույև որոշումն ընղունելուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում ւսյև 
ներկայացնել կադաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցմւսև միասնական 
ստորաբաժանում որոշումից ծագող իրավունքների պետական գրաևցման համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմամբ իրավունք հւսվաստող վկայականը 
ստաևալուց հետո՝ համայնքի ավագւսնու առաջիկա ևիստում սւվազանու հաստատմանը



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ սատանի ձսւևրապեսաւթյաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվւսո, (0264)23423, (0264)22338 §̂ ՁոզՁ§հ&զՁթտէա–ՋՈ@§աա1.00րո

ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱձՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ձՈՂԱՄԱՄԸ ձԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ձայաստսւևի ձսւևրապետության ձողսւյիև օրեեսզրքի 101-րղ հոդվսւծով 
և «Տեղական ինքնակսասւվարման մասին» ձայսւսաանի ձսւնրապետության օրենքի 46-րղ 
հոդվսւծի 3-րդ մասով, հիմք ընղունելով քաղաքացիներ Վսւնուշ ձայ կազի Ղազարյաևիև, Գոհար 

Գրիզորյւսնին, Արևիկ Վանուշի Ղազարյաևիև, Տիզյւան Վաևուշի Ղսպարյաևին սեփականության 
իրավունքով պւսակաևող հողսւմասերից /վկայական 1149171 տրվւսհ 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 29-իև. վկայական Ի11149173 տրված 2004 թվակւսևի դեկտեմբերի 29-իև, վկայական 
Ի11 149174 տրվւսծ 2004 թվակւսևի դեկտեմբերի 29-ին, վկայական Ի11 149172 տրված 2004 
թվականի դեկտեմբերի 29-իև, վկայական հ11 149170 տրված 2004 թվականի դեկտեմբերի 29– 
ին. վկայական Ի41 149175 տրվսւծ 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-իև / հրաժարվելու մասին 
դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Վանուշ ձայկւսզի Ղազարյաևիև, Գոհար Գրիզորյաևիև, Արևիկ Վաևուշի 
Ղազարյաևիև, Տիզրսւև Վւսնուշի Ղազարյաևիև սեփականության իրավունքով պատկաևող ք. 
Գավսա հասցեում զտնվող 0.4662 հա մակերեսով 05-001 -1 125-0329 կւսդաստրային 
ծածկւսզրով. 0.4577 հա մակերեսով 05-001 -1 1 14-0240 կադսւստրային ծածկագրուի 0.0864 հա 
մակերեսով 05-001-1 178-0127 կադսւստրային ծածկսւզրոփ 0.0736 հւս մակերեսով 05-001-1 125– 
0328 կադսւստրային ծածկւսզրով. 0.3102 հա մակերեսով 05-001 ֊1  125-0324 կւսդաստրային 
ծածկւսզրով զյուղատևտեսւսկան ևշանակության վարելահողերը, 1,1 146 հա մակերեսով 05-001–
1 119-0024 կւսդաստրային ծածկագրով խոտհարքը ճաևաչել համւսյևքային սևփականություև։
2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ընդունելուց հետո՜ 15-օրյւս ժսւմկետում այն 
ներկայացնել կադաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրաևցմւսն միասնական 
ստորաբաժանում որոշումից ծսւզող իրավուևքևերի պետական զրաևցմւսն համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամւսսի նկատմամբ իրսւվունք հսւվաստոդ վկայականը

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Ի1 619-Ա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապեւռությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՁ§հՁզՅբ6էօաո@§աՅմ.աա

ՈՐ ՈՇ  ՈԻ Մ
29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ի1 620-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մահակ Գրիշայի Հարոյսւնը (անձնագիր ^Բ.055733, 2X31 1101624078, հաշվաովսւծ 22 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք գ. Գեղարքունիք, Վ. Սւսրզսյաե փ. տուն 2) հանդիսանալով 
գույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկային օրենսզրքով սահմւսևված վարզով չի կւսաարել զույքսւհարկ 
վճւսրելու պարտականություևները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվակաևի օգոստոսի 10-իև 
«Վարչարւսրությաև հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րդ հողվածի 1-ին մասի 
,,բ" ենթակէտի հիմքովԳավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական 
վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննությաև նպատակով։
«Վարչարւսրությաև հիմուևքների և վարչական վւսրույթի մասին» Հայաստանի Հանրւսպեսաւթյան 
օրենքով սահմանվւսծ վարզով հարուցված և իրակւսևւսցված վարչական վարույթի ընթացբում զործի 
փաստական հանզամւսևքների բազմակողմանի, լյւիվ և օբյեկտիվ քևնությւսն ւսրղյունքում, բացահսւյտելով 
զործի բոլոր հանզամանքևերր, վարչական մւսրմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանվւսծ 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-025-124-132, 05-025-122-138, 05-025– 
115-088, 05-025-062-011,05-025-062-008, 05-025-055-009, 05-025-081-020, 05-025-124-150,05-025-111-002, 0 5 ֊ 
025-115-069, 05-025-0081-0020, 05-025-0115-0088,05-025-0115-0069, 05-025-0124-0150, 05-025-0111-0002, 05– 
025-0062-0011, 05-025-0122-0138, 05-025-0124-0132, 05-025-0062-0008, 05-025 0055-0009 կաղւսսարային 
ծածկւսզրով հողատեսքերը հանդիսանամ են Սահակ Գրիշայի Հւսրոյաևի սևփակաևույ^յունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթւսկւս զույքահարկը կազմում է 36 156/երեսունվեց հազար մեկ 
հսւրյուր հիսունվևց/ ՀՀ դրամ, ինչը 2013-2021թթ. ժամաևակւսհատփսծում չի վճարվել, իսկ Սահակ 
Գրիշայի Հւսրոյաևի կողմից ևշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանվւսծ ժամկետում 
չվճւսրևլու արղյուևքում սւոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 15 100/աասնհինգ հազար մեկ հարյուր/ 
ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվակւսնի օգոստոսի 10-ին «Վսւրչարարության և վստչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվւսռի համայևքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակաևերում 2022 թվակսւնի օգոստոսի 26-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվել է/հիմք՝ 10.08.2022թ. ծանուցում Ջ7.ժՅրՁր.Ձա 
կայքում/ Սւսհակ Գրիշայի Հարոյանը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի լսումն երին։
26.08.2022ո. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծանուցված Սահակ Գրիշայի 
Հարոյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանադրությաե 45-րդ հոդվածի համսւձայե՝ յուրսւքաևչյուր ոք պարաավոր է օրեեքով 
սահմաեված կսւրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայևքայիե բյուջե 
մուտքսպրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
2ամսւձայն ԼԼ ձսւրկսւյին օրենսդրքի 224 ֊րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեւիակւսնության իրսւվունբով պսւտկանող հսւրկման օբյեկտ համսւրվոդ անշարժ դույքի համար 
սահմաևված կսւրդով 2,սւյսւստաևի 2.անրապետությաև համայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճւսրողևհրի տնտեսական դործունեությւսև սւրդյունքներից։
2.ամւսձայն ԼԼ հւսրկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպություևները և ֆիզիկակւսև 
ւսնձիևք անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231 ֊ր դ  հոդվածի 
3-րդ մւսսով սւսհմանվւսծ դեպքերում ու կսւրդով հաշվարկվսւծ անշարժ դույքի հարկի 
պւսրսսսվորության դումւսրևերը / անշարժ դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում 

մինչև հարկւսյին տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հաշվի առնելով սույն 
հողվածով սահմաևված աոաևձնահսւտկությունևերը։
2.ամւսձւսյն 22 2աըկսւյիև օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկեյփ դծով հսւրկային 
պարտւսվորությունների կատարում /մարում/ է հւսմւսրվում Օրենսդրքիև
համապատասխան հաշվարկվսւծ վճարման եևթսւկահարկի, ինչպես նւսհ դրա դծով տույժեյւի և /կսւմ/ 

տուդսւնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պաըտսւվոըությունը հաշվսաոդ՝ 
տեղական բյուջեի դաևձապետակւսն հաշվին։
2ամսւձւսյն 22 հւսրկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված 
ժամկետնևրից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ 
վճարողը կամ հսւրկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։

2ամաձսւյն «Տեղական իևրնակառավարմսւն մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի 
ղեկավարը որպես սեփական լիւսդորություն, օրենքով սահմանվւսծ կսւրդով կադմսւկերպում է 
դույքահսւրկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճսդւևերը չվճարոդ անձսւնց 
նկսւտմամբ օրենքով սահմաևված կսւրդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ե լնելով վևրոդրյսւլից և ղեկավարվելով 22 Սահմւսնադրությամբ, 22 հստկւսյին օրեևսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրւսվսւկսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարմսւն մասին», «Վւսրչսւրարության հիմունքևերի 
ե վարչական փսրույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58–60֊րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

ԼՍւսհւսկ Գրիշայի 2արոյսւնից հօդուտ Գավւսո համայնքի բյուջե գանձել րնդսւմենր 51 256/հիսունմևկ 
հւսդար երկու հարյուր հիսուևվեց/ 22 դրամ, որպես 05-025-124-132, 05-025-122-138, 05-025-115-088, 05-025– 
062-011,05-025-062-008, 05-025-055-009, 05-025-081-020, 05-025– 124-150,05-025֊ 111-002, 05-025– 115-069, 05– 
025-0081 0020,05-025-0115-0088,05-025-0115-0069, 05-025-0124-0150, 05 025 0111-0002, 05 025-0062-0011, 
05-025-0122-0138, 05-025-0124-0132, 05-025-0062-0008, 05-025-0055-0009 կադսսւտրային ծւսծկւսդյւերով 
դույքերի դույքւսհարկերի գումար, ևերառյսւլտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բողոքւսրկվել Գսւվաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվւս ընթացքում կամ ձայւսստանի ձւսնրսւպետության վարչական 
դատարան՝ երկամսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահաևջներր չկսւտարելրււ դեպքում, «Վսւրչարարության հիմունքևերի ե ւ1սդւչսւկաև 
վսւրույթի մսաիև» ԼԼ օրենքի 88-րդ հողվածով սահմաևված կսւրդով այն ենթակա է հարկադիր 
կսւտաըման՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դսանւսլուց եռամսյսւ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմւսն ընթացքի ևկատմամբ հսկողությունն իրականացևում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանվւսծ պատշսւճ իրազեկելու 
օրփսն հաջորդող օրը։
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Հայաստանի ձանրսւպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գսւվաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՋ§հՋզՋք6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօա

ՈՐ ՈՇ  ՈԻ Մ
29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ա 621-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սալաթ Մեխակի Գեորզյանը (անձեազիր 002092039, ձԾձ 7405660398, հաշվաոված ձձ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գեղարքունիք, Սիմոն Գրիզորյան փող. 2-րղ երբ. ւոուն 3 
) հանդիսանալով զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ձձ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարզով չի 
կւսաարևլ զույքսւհարկ վճարելու պարտականություեները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
օգոստոսի 10-ին «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական փսրույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակւսզմում 
հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահսւրկի զումարների գանձման հւսրցի քննությաև նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» ձւսյաստանի ձսւնրապևտության 
օրհնքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակւսնացվսւծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսնզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ն օբյեկտիվ քևնության արղյուևքում, բսւցահայտևլով 
զործի բոլոր հանզամւսնքևերը, վարչական մւսրմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձսղն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տյւամւսդրված ձձ ձարկային օրենսգրքով սահմանված 
զույքահարկով հւսրկվող օբյեկտ հսւմարվող Գավառ համայնքի 05-025-104-025,05-025-116-025,05-025-104– 
021,05-025-123-007,05-025-033-008,05-025-0045-0001-001,05-025-0104-0025,05-025-0123–
0007 կաղաստրային ծսւծկազրով հողատեսքերը հանդիսաևում են Սալաթ Մեխակի Գեորզյանի 
ս ե փ ա կ ան ո ւթյ ո ւն ը:
Անշարժ զույքերի համար վճարմաև ենթակա զույքւսհւսրկը կազմում Է 53659/հիսուներեք հազար վեց 
հարյուր հիսունինը/ձձ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճաըվել, իսկ Սալաթ 
Մեխակի Գեորզյանի կողմից նշված ժսւմանակահատվածի զույքւսհարկը օրեևքով սահմանված 
ժսւմկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար սւույժ 27355 /քսանյոթ հազսղւ 
երեք հարյուր հիսունհինզ/ ձձ դրամի չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 10-ին «Վարչարարության ե վարչական ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համւսյնքապետարանում հարուցված վարչական 
ւիսյաւյթի շրջանակսւներում 2022 թվականի օգոստոսի 26-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվելէ /հիմք 10.08.2022թ. ծանուցում ՋշժՅրՋրտա 
կայքում/ Սալաթ Մեխակի Գեորզյանը։ Վերջինս չի ներկայւսցել վսղւչակսւն վարույթի լսումներին։ 
26.08.2022ո. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնսւցվել են սրստշաձ ծւսնուցված Սալաթ Մեխակի 
Գեորզյանի բացւսկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմանւսդրության 45-րդ հողվսւծի համաձայև՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրեևքով 
սահմաեված կարգով և չափով մուծելհարկեր, աոտքեր, կաաարել պետական կամ համայեքային բյուջե 
մուաքագրվող պարաաղիր այլ վճարումներ։
ձւսմաձայն 22 2ւսրկայիև օրեեսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփսւկանությաև իրավունքով պւստկանող հարկմաև օբյեկտ համարվոդ անշարժ զույքի համար 
սահմանվւսծ վարզով 2այսւստաևի 2աևրապետությաև համայևքևերի րյուջեներ վճարվոդ տհդական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական զործունեության արդյունքնևրից։ 
ձամսւձայև ԼԼ հարկային օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կսպմակևրպությունները և ֆիզիկակւսն 
անձինք անշարժ զույքի տարեկան զումարները /ւսյդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 
3-րդ մասով սահմանված դեպքերում ու կարզով հւսշփսրկված անշարժ զույքի հարկի 
պարտավորությւսն գումարները / անշարժ զույքի զտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում 
մինչև հարկային տւսրւիս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ հաշւփ առնելով սույն 
հոդվածով սահմանվւսծ ւսռանձևահատկությունները։

մսւմաձւսյն ԼԼ 2արկւսյին օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պսւրտւսւիտությունների կատարում/մարում/ է համարվում Օրենսզրքիև
համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթսւկահարկի, ինչպես նաև դրա զծուլ տույժերի և ./կամ/ 

տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով ւդսւրտավորությունր հաշւիսռոդ 
տեղական բյուջեի զանձապետական հաշվին։
ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված 
ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յույոսքանչյուր օրվա համար հարկ 
վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։

2ամսւձայև «Տեղական ինքնակւսոաւիսրման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հսււևսյնքի 
ղեկավարը որւդես սեփական լիսպորություն, օրեևքով սահմւսնված կարզով կազմակերպում է 
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց 
նկւստմամբ օրեևքով սւսհմանված կսւրզով կիրւսոում է հաւէապատասխւսն միջոցներ։
Եփելով վերոզրյսւլից և դեկավարվելով >2 Սւսհմաևադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառւսվւսրմսւն մասին», «Վարչարարության հիմուևքևերի 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Սալաթ Մեխակի Գևորզյանից հօզուտ Գսւվաո համայնքի բյուջե գանձել ընդսււքենր 81014/ութսունմեկ 
հազար տասևչորս/22 դրամ, որպես 05-025-104-025,05-025-116-025,05-025-104-021,05-025֊ 123-007,05-025֊ 
033-008,05-025-0045-0001-001,05-025-0104-0025,05-025-0123-0007 կաղասարային
ծածկազրերով զույքերի զույքահւսրկերի զումսւր, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրզով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
լքանելու օրվանից երկու ամսվա ընթւսցքում կամ 2այաստւսնի 2ւսնրապետության վարչական 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման ւդահանջները չկատարելու դեսյքում, «Վարչարւսրության հիմունքների և վւսրչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվւսծով սահմանված կարզով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2սւրկադիր կատարումն ապահուխղ ծաոայության միջոցով ւսնբողոքարկելի 
դաոնսւլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարւևսն ընթւսցքի նկւստմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
դեկավւսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ է լքտևում ընդունման մասին օրեևքով սահմւսնված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրր։

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաւսեի ձանրսւպեաությաե Գեղւսրքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋԱՁոզՋ§հՋզՋթ6էՅրՋՈ@§աՋւ1.օօա
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29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ի1 622-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արտիկ Սարզսի Գրիզորյաևը (աևձեազիր Ճ70650035, ձԾձ 3211610316, հաշվաոված ձձ 
ԳԵղարքուեիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գեղարքուևիք, Սիմոն Գրիզորյաև փող. տուն 8 
) հանդիսանալով զույքսւհարկ վճարող սուրյեկտ, ձձ հարկայիև օրենսզրքով սահմւսնված կսւրզով չի 
կատարել զույքահարկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի 
օզոստոսի 10-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հոդվսւծի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարաևի աշխատակազմում 
հսւրուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զւսնձման հսւրցի քնևությաև նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայասաւսնի ձաևրապեաության 
օրենքով սահմւսնված վարզով հարուցվսւծ և իրակսւնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզսւմանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արդյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մսւրմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձւսմաձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամադրված ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմանվւսծ 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավսա համայնքի 05-025-116-011, 05-025-118-051,05-025–
119-049, 05-025-081-051,05-025-122-062, 05-025-0116-0011, 05-025-0122-0062, 05-025-0081֊0051,05-025– 
0118-0051,05-025-0119-0049 կաղաստրայիև ծածկազրով հողատեսքերը հանդիսանում եև Արտիկ Սարզսի 
Գրիզորյանի սեփակաևությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակա զույքահարկը կազմում է 13 023/ւռասներեք հազար 
քսաևերեք/ձձ ղրւսմ, ինչը 2008-2021թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Արտիկ Սարզսի 
Գրիզորյանի կողմից նշված ժամանակահատվսւծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժւսմկեաում 
չվճարելու արդյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ՝ 26 541/քստնվեց հազար հինգ հրյուր 
քաոասունմեկ/ ձձ դրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 10-ին «Վարչարարության և վարչական վարույյ^ի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հոդվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի օզոստոսի 26-ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծանուցվել է /հիմք 10.08.2022թ. ծանուցում ՅշժսրՅր.Ձա 
կայքում/ Արտիկ Սարզսի Գրիզորյանը։ Վերջինս չի ներկայացևլ վարչական վարույթի լսումներին։ 
26.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել ևն պւստշաճ ծսւևուցվսւծ Արտիկ Սարզսի 
Գրիզորյանի բացակսղությամբ։
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2.2. Սաեմաեադրությսւե 45-րղ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաեված վարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 224-րդ հողվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրավուևքով պւստկանող հսւրկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված վարզով հայաստանի 2անրապետությսւն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կաիոիոծ չէ հարկ վճարողնևրի տնտեսական զործուևեությաև արղյուևքևերից։ 
ճամաձսւյն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպություևները և ֆիզիկւսկան 
ւսնձինք անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այղ թվում Օրենսզրքի 231-րղ հողվածի 
3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու վարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի 
պարտւսվորության գումարները / անշարժ զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում 
մինչե հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-ը ևերառյալ հաշվի առնելով սույն 
հողվածով սահմանված առանձնտհատկություևևերը։

ձամաձսւյև ԼԼ մարկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պարտավորությունների կատարուն/մարում/ է հւսմարվում Օրևնսզրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակահւսրկի, ինչպես նւսև ղրւս զծով տույժերի ե /կսւմ/ 

տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պստտավորությունր հաշվառող 
տեղական բյուջեի զաևձապետական հաշվին։
2.ամւսձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված 
ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ 
վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։

Համաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի 
ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կսղւզով կազմակերպում է 
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճստները չվճսւրող անձսւնց 
նկասւմամբ օրենքով սահմանված վարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմաևաղրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարությւսն հիմուևքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողւիսծևերով, որոշում եմ

1. Արտիկ Սւսրզսի Գրիզորյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղսւմենը 39 564/երեսունինր 
հազար հինգ հարյուր վաթսունչորս/ՀՀ դրամ, որպես 05-025-116-011, 05 025-118-051,05-025 -119-049, 05– 
025-081-051,05-025-122-062,05-025-0116-0011,05-025-0122-0062,05-025-0081-0051,05-025-01 18-0051,05 
025-0119-0049 կաղւսստրայիև ծածկւսզրերով զույքերի զույքահսւրկերի գումար, նևրաոյալ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավսաի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվսւ ըևթացքում կամ Հայաստանի Հաևրապետությւսն վարչական 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարւսրությաև հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հողվածով սահմանված կսղւզով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատսւրման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
ղսանալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն ոյւոշման կատւսրմւսն ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրսւկանացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկսւ կարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընղունմւսև մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդող օյւը։

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ձայսատաևի 2աևրսւպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
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Քաղաքացի Լեիկ Գուրզեևի ձովհւսննիսյանը (անձնազիր ՃՂ0687231, 2.Ծ2. 1510540202, հսւշվառված ԼԼ 
ԳԵղարքուեիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գեղարքուևիք, 2,ունսւն Ավետիսյան փող. 3-րղ նրբ. 1-իև 
փկղ. տուն 16 ) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուքյեկա, ԼԼ հսւրկային օրենսզրքով սահմանվւսծ 
կսւրզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու պարաականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 
2022 թվականի օգոստոսի 10-ին «Վարչարւսրության հիմունքևերի ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ 
օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մսւսի ,,բ" ենթւսկետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի 
աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զւսնձման հսւրցի 
քնևության նպատակով։
«Վարչսւրարության հիմունքևերի ն վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետությսւն 
օրենքով սահմաևված վարզով հարուցվւսծ և իրականւսցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության արղյունքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.
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ձսւմաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ԼԼ ձարկայիև օրենսզրքով սահմւսնված 
զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-025-115-213, 05-025-114-011, 05-025– 
115-146, 05-025-121-074, 05-025-063-004, 05-025-122-006, 05-025-0121-0074,05-025-0115-0146, 05-025 0115 ֊ 
0213, 05-025-0114-0011, 05-025-0063-0004 կաղաստրայիև ծւսծկսւզրով հողւստեսքերը հսւնղիսանում եև 
Լեիկ Գուրզենի 2,ովհաննիսյսւնի սեփսւկանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենյ&սւկա զույքահարկը կազմում է 143 171/մեկ հարյուր 
քառասուն երեք հազար մեկ հարյուր յոյՅանւսսունմեկ/2,2. դրամ, ինչը 2008-2021թթ. 
Ժամանակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Լեիկ Գուրզեևի 2.ովհւսննիսյւսևի կողմից ևշվւսծ 
ժամանակսւհսսովածի զույքահարկը օրենքով սահմաևված ժամկետում չվճարեյու արղյունքում 
ւսռաջացել է զույքահարկի համար տույժ 70 122/յոյՅսւևասուն հազար մեկ հարյուր քսսւներկոլ/ ԼԼ դրամի 
չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 10 ֊ին «Վարչսւրարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարւսնում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանսւկաևերում 2022 թվականի օգոստոսի 26-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պսւտշաճ ծանուցվել է /հիմք 10.08.2022թ. ծանուցում ՋշժՁրՋրտա 
կսւյքում/ Լեիկ Գուրզեևի 2.ովհսւևնիսյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումնևրին։ 
26.08.2022ո. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվել են պատշսւճ ծանուցվւսծ նեիկ Գուրզեևի 
ձովհանևիսյանի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանադրությւսև 45-րդ հոդվւսծի համաձսւյն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաւսվոր է օրեեքով 
սահմանված կւսրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մուտքսւդրվող պսւրտսւդիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկանությաև իրսւվունքով պատկանող հւսրկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված վարդով ձայաստսւնի ձաևրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության սւրդյուևքևերից։ 
ձամաձսւյն ձձ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները հ ֆիզիկսւկան 
անձինք անշարժ դույքի տարեկան գումարները /ւսյդ թվում՝ Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 
3-րդ մսաով սահմանված դեպբերում ու վարդով հսւշվարկված անշարժ դույքի հարկի 
պարտավորության գումարները / անշարժ դույքի դտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում 
մինչհ հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներտռյալ հւսշվի առնելով սույն 
հոդվածով սահմանված աոաևձնահատկություևները։

ձամաձսւյն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի՝ տեղական հարկերի դծով հարկային 
պսւրտավորությունների կատարում /մարում/ է համսւրվում Օրենսգրքին
համապատասխան հսւշվարկված վճարման եևթակահարկի, ինչպես նաե դրա դծով տույժերի և /կամ/ 
տուդսւնքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտւսվորությունը հաշվսաող 
տեղական բյուջեի գանձապետւսկան հաշվին։
ձամւսձայն ձձ հւսրկւսյին օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված 
ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվւս համար հարկ 
վճարողը կամ հարկային դործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։ 

ձամսւձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի 
ղեկավարը որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված վարդով կսւգմակերպում է 
դույքւսհարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձւսնց 
նկատմամբ օրենքով սահմանված կսւրգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևելով վերոդրյսւփց և ղեկավարվելով ձձ Սահմաևադրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմսափվ 
իրավսւկաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ

ԼԼեիկ Գուրդենի ձովհաննիսյաևից հօգուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 213 293/երկու 
հարյուր տասներեք հազար երկու հարյուր իննսուևերեք/ձձ դրամ, որպես 005-025-115-213, 05-025-114-011, 
05-025-115-146, 05-025-121-074, 05-025-063-004, 05-025-122-006, 05-025-0121-0074,05-025-0115-0146, 05-025– 
0115-0213, 05-025-0114-0011, 05-025-0063-0004 կադաստրւսյին ծւսծկադրերով դույքերի դույքահւսրկևրի 
գումար, ևերսւռյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավառի համայնքւսպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվաևից երկու ւսմսվւս ըևթացքում կամ ձայաստւսնի ձանրսւպետության վարչական 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթւոկա է հարկադիր 
կասաւրման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկադիր կատարումն ապահովող ծառւսյությաե միջոցով անբողոքարկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատւսրմաև ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկանացնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։
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Ձսւյաստաևի Ձաերապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ՁՁ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅրՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.(;օրո
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29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի 624-Ա

ԳՈԻՅՔԱՁԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՁԱՆԶ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՁԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արշակ Վաևուշի Գասպւսրյաեը (անձնազիր ՃՏ0504453, ՁԾՁ 3302660189, հսւշվաոված ՁՁ 
Գեղարքուևիքի մարզ ք. Գավաո համսւյևք զ. Գեղարքուևիք, Զոր. Աևդրաևիկի փ. 2փկղ. տուև
1) հաևդիսաևալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՁՁ հարկայիև օրեևսզրքով սահմւսնված վարզով չի 
կատւսրել զույքահւսրկ վճարելու սրսրաակաևություևևերը, իևչի կապակցությամր 2022 թվակսւևի 
օզոստոսի 10-իև «Վսւրչարարությաև եիմուևքևերի և վարչսւկաև վարույթի մւսսիև» ՁՁ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" եևթակետի հիմքով Գավւսռի եամայևքապեաարաևի աշխաաակազմում 
հարուցվելԷ վարչակաև վարույթ՝ զույքահարկի զումարևերի զաևձմաև հարցի քևևությաև ևպաաակով։ 
«Վարչարարությաև հիմուևքևերի և վարչակաև վարույթի մասիև» Ձայասաւսևի Ձաևրապետությաև 
օրեևքով սահմաևված կւսրզով հարուցվսւծ և իրակսւևացված վարչակաև վարույթի ըևլ^ացքում զոյւծի 
փասսոսկսւև հսւևզամաևքևերի բազմակողմաևի, լրիվ և օբյեկաիվ քևևությաև սւրղյուևքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հաևզամաևքևերը, վարչակաև մսւրմիևը հասաատված Է համարում հեաևյւսլը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՐԻՆԵԼՈԻ ՁԱՄԱՐ ՁԻՄՔ ՁԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Ձսւմաձայն ՁՁ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրւսմաղրվւսծ ՁՁ Ձւսրկայիև օրենսզրքով սահմւսնված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-025-105-031, 05-025-124-187, 05-025–
117-074, 05-025-117-190, 05-025-124-188, 05-025 ֊ 122-202, 05-025-0124-0188, 05 025-0117-0090, 05-025-0117– 
0074, 05-025-0122-0202, 05-025-0124-0187, 05-025-0105-0031 կադաստրայիև ծածկւսզրով հողատեսքերը 
հանղիսւսնում եև Արշակ Վաևուշի Գասպւպղաևի սեւիականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմաև ենթակա զույքահարկը կազմում Է 36 156/երեսունվեց հազար մեկ 
հարյուր հիսունվեց/ ՁՁ ղրամ, ինչը 2014-2021թթ. ժսւմաևակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Արշակ 
Վւսնուշի Գւսսպարյաևի կողմից նշված ժամանակահատվսւծի զույքահարկը օրենքով սահմւսնված 
ժսւմկետում չվճարելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի հւսւհսր տույժ 15 100/տւսսնհինզ հազար 
մեկ հարյուր/ ՁՁ ղրւսւվւ չափով։
2022 թվակսւևի օզոստոսի 10-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասիև» ՁՁ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի հսւմայևքապետարաևում հարուցվսւծ վարչական 
վարույյժի շրջաևականերում 2022 թվակսւևի օզոստոսի 26 ֊ին  հրավփրվել եև վարչական վարույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցւ|ել Է /հիւէք 10.08.2022|յ. ծսւևուցոււք Ձ2ժՋրՋր.Յա 
կայքում/ Արշակ Վաևուշի Գասպարյանը։ Վերջինս փ  ներկայացել վայւչական վարույթի լսումներիև։ 
26.08.2022ո. ւիսրչւսկաև վարույթի լսումներն իրակւսնւսցւխլ եև պատշաճ ծանուցվւսծ Արշակ Վաևուշի 
Գասպարյանի բացակւսյությաւէբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանադրության 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պսւրաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսաւարել պետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մոաւքագրվող պարտադիր այլ վճարոււհւեր։
2,ամաձսղն ԼԼ Հւսրկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվսւծի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկանությաև իրւսվունքով պսւտկանող հսւրկման օբյեկտ հսւմարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված վարդով Հայաստանի Հւսնրապետությւսն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության արղյուևքևերից։
Հսւմւււձւսյն ԼԼ հսւրկւսյին օրենսդրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները ե ֆիզիկակսւև 
անձինք անշարժ զույքի տսղւևկւսն դումարնեյ՜ւը /այդ թւխւմ Օրենսդրքի 231 –րղ հողվածի 
3-յւղ մասով սահմանված ղեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի 
պարտավորության դումւսրները / անշարժ զույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում 

մինչև հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հւսշւփ առնելով սույն 
հողվածով սահմանված ւսոանձևահաւռկությունները։

Համաձայն ԼԼ Հսւրկւսյին օրենսդրքի 46-րղ հողվածի տեղակւսն հայւկերի զծով հարկւսյիև 
պւսրտավորություննևրի կւստւսրում /մւսրում/ է համւսրվում Օրենսդրքին
համապատասխան հաշվարկւխւծ վճարման ենթակահւսրկի, ինչպես նւսե ղրա դծով տույժերի ե /կամ/ 
տուդւսևքների դոււ1ւսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պսղւտավորությունր հաշւիսոող 
տեղական բյուջեի դանձտպետւսկան հաշվին։
Հւսմաձւսյն ԼԼ հւսրկւսյիև օրենսդյւքի 401 ֊ր ղ  հողվածի հարկի վճարումը սահմանված 
ժւսմկետներից ուշացնելու ղեպքոււք ժամկետսւնց յուրաբանչյուր օրվա համար հարկ 
վճարողը կւսւք հարկւսյին դործակւսլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։

Համաձայն «Տեղակւսն ինքնակաոավսւրման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողւիսծի՝ 1ւամայնքի 
ղեկաւխւրը որպես սեւիակաև լիազորություն, օրենքով սահմւսնված վարդով կազմակերպում է 
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղւսկւսն հարկերը, տուրքերը և վճսղ՜ւները չվճսւրող ւսնձւսնց 
նկւստմաւքբ օրենքով սահմսւնւխւծ վարդով կիրսաում է հաւ1ապւստասխւսն միջոցներ։
Ելնելով վերոդյղալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանաղրությւսմբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնւսկաոավարման մւսսին», «Վսւրչւսրարության հիւ1ունքների 
հ վարչական ւիսրույթի ւէսաին» ԼԼ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողւիսծներով, որոշումեմ

ԼԱրշակ Վաևուշի Գսւսպայղանից հօդուտ Գավաո հւսմայնքի բյուջե դւսնձել ընղամենը 51 256/հիսունմեկ 
հադւսր երկու հարյուր հիսուևվեց/ ԼԼ դրամ, որպես 5-025-105-031, 05-025-124-187, 05-025-117-074, 05-025– 
117-190,05-025-124-188, 05-025-122-202,05-025-0124-0188, 05-025-0117-0090, 05-025-0117-0074, 05-025֊ 
0122-0202, 05-025-0124-0187, 05-025-0105-0031 կաղւսստրային ծսւծկադյւերով դույքևրի դույքահարկեյւի 
դումւսր, ևերւսոյալտույժերը։
2. Սույն որոշոււփ կարող է վայւչական կւսրդով բողոքարկվել Գավսաի համայնքապեսփն՝ ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընյասցքում կամ Հայաստանի Հսւնրապետությւսն փսրչական 
ղատտրան՝ երկամսյա Ժաւ1կետում։
3. Սույն որոշմւսն ւղահաևջները չկատւսրելու ղեպքում, «Վւսրչարւսրությաև հիմունքևերի ե վարժական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րղ հողվածով սահւէանված վարդով ւսյն հնթւսկա է հարկադիր 
կւստարմւսև՝ ԼԼ ԱՆ Հւււրկւսղիր կատարումն սողւսհուիպ ծառայությսւն միջոցով սւնբողոբարկհլի 
ղսաևալուց եոտմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ըևթացքի նկւստմսւմբ հսկողությունն իրւսկաևւսցնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշոււքև ուժի մեջ է ւհոևում ընդուևման ւհսսիև օրենքով սահմանվւսծ պւստշաճ իրազեկելու 
օրփսն հւսջորղող օրը։

համայնքի ղեկավաո ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայւսսաաեի ձաերապևտությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավւսռ համայնք
22, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ̂ ՅոզՅյփՅզՅբ6էՅրՅՈ@§աՅԱ.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի 1\7 625-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հռեփսիկ Արամայիսի Արմեեակյւսնը (անձնաղիլ՜ւ ՃՔ0657090, 2Ծ2 5501491222, հաշվառված 
22 ԳԵղարքռւեիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գեղարքունիք, Ավ. Իսահակյան փող. 1-ին ւիկղ տուն 
1) հւսևղիսաևալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի 
կաաարել զույքահարկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվսւկանի 
օզոսաոսի 10-ին «Վարչւսրսւրությաև հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարսւնի աշխաաակազմում 
հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքւսհսւրկի զումսւրների զանձման հւսրցի քննությսւն նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հւսնրապևտության 
օրեևքու| սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վսդտւյթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկսփվ քննության արդյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հաևզւսմանքները, վարչական մւսրմինը հաստսւտփսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված 22 Հարկային օրենսզրքով սահմանվւսծ 
զույքահարկով հարկվող օբյեկւո համարվող Գւսւլառ համայնքի 05-025-105-119, 05-025-1 19-018, 05-025– 
066-009,05-025-073-056, 05-025-063-058, 05-025-122-128, 05-025-0105-0119, 05-025-0073-0056,05-025 
0063-0058, 05-025-0122-0128, 05-025-0066-0009, 05-025-0119-0018 կադաստրւսյին ծածկազրով 
հողւստեսքերը հաևդիսաևում են Հռեւիսիկ Արամայիսի Արմենակյանի ււեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 42 933/քառասուներկու հազար ինը 
հւսրյուր երեսունեըեք/22 դրամ, ինչը 2013–2021թթ. ժամաևակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Հռեւիսիկ 
Արամայիսի Արմենակյանի կողմից ևշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրեևքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 17 462/տւսսնյոթ հազար 
չորս հարյուր վաթսուներկոս 22 դրամի չաւիով։
2022 թվակսւնի օգոստոսի 10-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայնքապետարսւևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օգոստոսի 26-ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք՝ 10.08.2022թ. ծանուցում ջ ճ Ժ ջ ր Ջ ր .Ջ ա  

կայքում/ Հռեւիսիկ Արամայիսի Արմենակյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներիև։ 
26.08.2022ո. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծաևուցված Հռեփսիկ 
Արամայիսի Արմենակյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմսւնադրությւսն 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պւսրաավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուտքազրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
2ամսւձայն 22 2այ՜ւկսւյին օրենսզրքի 224-րդ հոդւիսծի անշարժ զույքի հւսրկը հարկ վճսւրողներին 
սեփւսկանությւսն իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող ւսնշսւրժ զույքի համար 
սահմանված կւսրզով 2սւյաստւսնի 2ւսնրապետության համւսյնքների բյուջեևեր վճսւրվոդ տեդւսկւսև հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ ւլճսւրողների տնտեսական զործունեության սւրդյունքներից։
2ամսւձայն 22 հարկային օրենսզրքի 236-րդ հոդվւսծի կազմակերպությունևերը ե ֆիզիկական 
ւսնձինք ւսնշսւրժ զույքի տարեկան զումարները /այդ թվոււք Օրենսզրքի 231-րդ հողվածի 
3-րդ մասով սսւհւ1անված դեպքերում ու վարզով հաշվսւրկւլած անշարժ զույքի հարկի 
պսդոուսվորոււծյւսև զումարները / անշարժ զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում 

մինչե հարկային տարվւս դեկտեմբերի 1-ը ևերւսոյալ հաշվի առնելով սույն 
հոդվածով սահմաևված աոանձնահատկությունները։
2ւսմւսձւսյն 22 2արկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվւսծի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պարտաւխրությունների կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվւսրկված վճարման եևթւսկահւսրկի, ինչպես նւսև դրսւ զծով տույժերի և /կամ/ 
տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հւսրկի զծով պարտավորությունը հաշվսւռոդ՝ 
ւոեդւսկան բյուջեի զանձւսպետական հւսշվին։
2ամաձւսյն 22 հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի վճարումը սահմաևված 
ժամկետներից ուշւսցնելու դեւդքում ժամկեւռաևց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ 
վճարողը կամ հարկային գործակալը վճւսրում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։

2սւմաձայն «Տեղական ինքնակսասւփսրմւսն մասին» 22 օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի 
ղեկավարը որպես սեւիական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է 
զույքահարկի զանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսնձւսնց 
նկատմամբ օրենքով սահմանված վարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկսոիււրվելով 22 Սահլքանադրությամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմասփվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաաւիորմւսն մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասիև» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներուի որոշումեմ

1.2ռեփսիկ Արամսւյիսի Արմենակյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմևնը 
60395/վւսթսուն հազար երեք հարյուր իննսուևհինզ/ 22 դրամ, որպես 05 025– 105 ֊ 119, 05-025 119-018, 05– 
025-066-009,05-025-073-056, 05-025-063-058, 05-025-122-128, 05-025-0105-0119, 05-025-0073-0056,05-025– 
0063-0058, 05-025-0122-0128, 05-025-0066-0009, 05-025-0119-0018 կադաստրային ծածկազրերով 
զույքերի զույքւսհարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավսւռի համւսյնքապետիև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւևից երկու ւսմսւիո ընթացքում կամ 2այաստւսնի 2անրապետությաև վարչական 
դւստւսրան՝ երկաւևւյսւ ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարւսրությւսն հիմունքների և Լիորչական 
վարույթի մասին» 22 օրեևքի 88-յւդ հոդվածով սահմանված վարզով այն ևևթակւս է հարկադիր 
կւստւսրման՝ 22 ԱՆ 2սւրկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքւսըկելի 
ղսանալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմւսն կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականսւցնում է Գավսա հաււ՚ւսյնքի 
ղեկւսվսւրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդուևման մասին օրենքով սսւհմանւիսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդող օրը։



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹ8ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստաեի ձաևրսւպետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §3\ր3ոզ3§հ3զ3բ6է3ր3ո@§ա311.օօւո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թփսկաեի Ի1 626-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ձւսմլետ Լերմենաի Վարդաեյաևը (ւսևձեազիր Ճ.Ո0377738, 2Ծ2. 3004730340, հաշվառված ԼԼ 
ԳԵղսւրքուեիքի մարզ ք. Գավառ համայնք գ. Գեղսւրքուեիք, վովհ. Թումաեյան փող. 1-ին փկղ տուն
2) հաևղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հսւրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի 
կատարել զույքահարկ վճարևլու պարտականություևները, ինչի կապակցությամր 2022 թվականի 
օգոստոսի 10-ին «Վարչսւրարության հիմունքևերի և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին ւհսսի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում 
հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումսւրների զաևձմսւն հւսրցի քնևության նպատակով։ 
«Վւսրչարարությաև հիմունքնեյ՜փ և վարչական վարույթի մասին» ճայաստանի 2աևրապետության 
օրենքով սահմանված կւսրզուլ հարուցվւսծ ե իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսնզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քնևության արղյունքում, բացահսւյտելով 
զործի բոլոր հանզամանքևերը, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2,ամաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ԼԼ Պարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահւսրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-025-105-021, 05-025-117 057, 05-025–
116-017, 05-025-121-219, 05-025-069-017, 05-025-078-004, 05-025-081-097, 05-025-0121-0219, 05-025-0105– 
0021, 05-025-0117-0057, 05-025-0069-0017,05-025-0078-0004. 05-025-0116-0017,05-025-0081-0097 
կաղաստրային ծւսծկազրով հողատեսքերը հանդիսանում եև 2.սւմլետ Լերմենտի Վարղանյաևի 
սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթսւկսւ զույքահարկը կազմում Է 41 444/քառասունմեկ հազար չորս 
հարյուր քառասունչորս/2.2, ղրսւմ, ինչը 2015–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ 2.սւմլետ 
Լերմենտի Վարղւսևյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանվւսծ 
ժամկետում չփսորելու արղյունքում առւսջացել Է զույքահարկի համար տույժ 20 272/քսան հազար երկու 
հարյուր յոթանասուներկու/ ԼԼ դրամի չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 10-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հւսմայևքապետարանում հսւրուցված վարչական 
վարույթի շրջանակւսևերում 2022 թվականի օգոստոսի 26-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշսւճ ծանուցվել Է /հիմք 10.08.2022թ. ծանուցում ՋշժՅրՋրաա 
կայքում/ 2ամլետ Լերմենտի Վարղանյանը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներիև։ 
26.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված մամլեւռ Լերմենտի 
Վւս րղաևյան ի բա ցակայությամբ:



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհմանւսդրությւսն 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձսւյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով 
սահմանված վարդով և տափով մուծելհարկեր, աուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուաքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփակսւնության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվոդ անշարժ դույքի համար 
սսւհլքանված վարդով ձայաստսւնի ձաևրապետության համայնքների բյուջեներ վճարւիւղ տեղական հարկ 
ե, որը կախված չէ հարկ վճւսրոդների տնտեսական դործունեության արդյունքնհրից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպություևևերը ե ֆիզիկակւսն 
անձինք անշարժ դույքի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 
3-րդ մասով սահմանված դեպքերում ու վարդով հաշվարկվսւծ անշարժ դույքի հարկի 
սրսրտւսվորության գումարները / անշարժ դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում 

մինչն հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հսւշվի առնելով սույն 
հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները։

ձամաձայն ձձ ձաըկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային 
պարտավորություևևերի կատսւրոււէ /մարում/ է համարվում Օրենսդրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարմսւև ենթակահարկի, ինչպես նաե դրա դծուլ տույժերի ե /կամ/ 
տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտսւվորությունը հաշվւսռող 
տեղական բյուջեի դանձապետսւկաև հաշվին։
ձամաձայն ձձ հւսրկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հւսրկի վճարումը սահմանված 
ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ 
վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է ւոույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 

ձաւևսձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համւսյնքի 
ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարդով կադմակերպում է 
դույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճւսրող ւսնձսւնց 
նկատմամբ օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյւսլից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով, որոշումեմ

Լձամլետ Լերմենտի Վարդսւևյանից հօդուտ Գավառ հւսմւսյնքի բյուջե գանձել ընդամենր 61 
716/վաթսուևմեկ հազար յոթ հարյուր տասնվեց/ ձձ գրաւէ, որպես 05-025-105-021, 05-025-117-057, 05-025–
116-017, 05-025-121-219,05-025-069-017, 05-025-078-004, 05-025-081-097, 05-025-0121-0219, 05-025-0105– 
0021, 05 025-0117-0057, 05-025-0069-0017,05-025-0078-0004. 05-025-0116-0017,05-025-0081–
0097 կաղաստրային ծածկսպրերով դույքերի դույքահարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչւսկան վարդով բողոքարկվել Գավառի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսւիս ընթացքում կամ ձայաստանի ձաևրապետության վւսրչական 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթւսկա Է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւդիր կատարումն ապահովող ծառայությաև միջոցով աևբողոքարկելի 
դսաեալուց եռամսյա ժամկեսաււէ։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկւստմամբ հսկողությունն իրականացևում Է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնոււէ ընդունման մասին օրենքով սահմանված պսւտշւսճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդոդ օյւը։

ձամայնքի

շօճճթ–
ք, Գավար/ ^ >

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաեի Հաևրապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 յ̂ ՅոզՅ§հՅզՅբւ;էՅրՅՈ(Տ)֊յաՅմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաեի Ի1 627-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հերիքնսւզ Վոլոդյայի Հակոբյսւնը (աեձեազիր ՃՔ0301955, ՀԾՀ 6709620492, հաշվսաված ԼԼ 
Գեղարքուևիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գեղարքուեիք, Գ. Նժդեհի փող. 6-րղ փկղ. տուն
3) հաեղիսաեալով զույքահարկ վճարող սուքյեկտ, ԼԼ հարկային օրեևսզյւքու| սահմանված կարզով չի 
կասսսրևլ զույքահարկ վճարելու ւղարւոականություևները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվակսւնի 
օզոսաոսի 10-ին «Վարչարւսրության հիմունքների և ւիսրչական վարույթի ւէասիև» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-իև մասի ,,բ" ենթակետի հիմքուլ Գավւսռի համայնքսւպետւսրանի աշխւսաակւսզմում 
հւսրուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննությսւն նպատակով։

«Վարչւսրւսրությւււն հիւԽւնքևերի և վարչական վւսրույթի մւսսին» Հայւսստաևի Հանրաւղետությսւն 
օրեևքով սահմանված կւսրզով հսւրուցվւսծ և իրսւկանացված ւիււրչւււկւսև վարույթի ընթւււցքում զործի 
փասւուսկան հանզւսմանքների բազմսւկողւհսնի, լրիվ և օբյեկաիվ քննության արդյունքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հաևզալքաևքները, վայւչական մարմիևը հասաւսաված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼ.ՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձւսյն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրված ԼԼ 2.ւսրկային օրենսզրքով սահմաևւիսծ 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գաւիսռ համայնքի 05-025-0117-0016, 05-025-0122-0098, 05– 
025-0121-0057, 05-025-0032-0005, 05-025-0116-0041,05-025-0114-0025, 05-025-0101-0030, 05-025-0014-0003, 
05-025– 117-016, 05-025-114-025, 05-025-114-003, 05-025-032-005, 05-025-11-057, 05-025-101-030, 05-025–116– 
041, 05-025-122-098 կւսղաստրւսյին ծսւծկազրով հողատեսքերը հաևղիսանում են Հերիքնսւզ Վոլոդյայի 
Հակոբյւսնի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրմւսն եևթակսւ զույքահարկը կազմուլք է 72 720/յոթանսաունևրկու հազար 
յոթ հարյուր քսան/ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանւսկահւստվածում չի վճարվել, իսկ Հերիքնսւզ 
Վոլոդյայի Հակոբյւսնի կողմից նշված ժամանակսւհւստվածի զույքահարկը օրեևքով սահմւսնված 
ժւսմկետում չվճարելու ւսրղյուևքում ւսռւսջւսցել է զույքահարկի համար տույժ 72 358/յոթանւսսուներկու 
հազար երեք հարյուր հիսունութ/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվակսւնի օզոստոսի 10-ին «Վււտչարարության և վարչսւկւսն վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մսւսի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվաոի համւսյևքապետւսրանում հարուցված վայւչական 
վարույթի շրջանսւկաևերում 2022 թվակսւնի օզոստոսի 26-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնւսկցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 10.08.2022թ. ծանուցում ՁշժՋրՋր.Յա 
կայքում/ Հերիքնսւզ Վոլոդյայի Հակոբյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
26.08.2022թ.. վւսրչակաև վարույթի լսումներն իրակւսնացվել են պատշաճ ծանուցված Հերիքևազ 
Վոլոդյայի Հսւկոբյանի բացակայությսւմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհմւսևադրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պւսրաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, աուրքեր, կաաարել պետական կամ հսւմայնքայիև բյուջե 
մուաքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձաւհսձւսյն ԼԼ ձւսրկայիև օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփւսկանության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկա համստվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով ձայսատանի ձաևրաւդետությւսն համւսյնքնևյւի բյուջեներ վճւսրվոդ տեղակւսն հարկ 
է, որը կւսխվւսծ չէ հարկ վճարողների աևտեսակւսն դործունեությւսն արդյունքներից։ 
ձւսմաձայն ԼԼ հայւկւսյին օյ՜ւենսդրքի 236-րդ հոդվածի կւսդմակերպությունևերը և ֆիզիկական 
աևձինք անշարժ դույքի տարեկան դումայ՜ւները /այդ թվում Օրենսդրքի 231 ֊րդ հոդվածի 
3-րդ մւսսով սահմանված դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի 
պարտավորությւսև գումարները / անշարժ դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում 
մինչև հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներսայւսլ հաշվի առնելով սույն 
հոդվւսծով սահմանված առանձնահւստկությունները։
ձամւսձւսյն ԼԼ ձարկսւյին օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային 
պւսրտսւվորությունևերի կատւսրում /մսւրում/ է հսւմարվում Օրենսդրքին
համապատասխան հւսշվւսյփւ|ած վճարմսւն ենթւսկահարկի, ինչպես նւսև դրա դծով տույժևրի և /կամ/ 

տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պսւրտավորությունր հաշվսաոդ 
տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։
ձամւսձւսյն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված 
ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժւսմկետւսնց յուրաքսւնչյուր օրվւս համար հարկ 
վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 

ձամւսձւսյն «Տեղական իևքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի 
ղեկավարը որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում ե 
դույքւսհարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճսւրող անձսւնց 
նկատմամբ օրենքով սահմանված վարդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրեևսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական իևքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

ևձերիքնազ Վոլոդյայի ձակոբյւսնից հօդուտ Գավսա համայնքի բյուջե դւսնձել ընդամենը 145 078/մեկ 
հարյուր քսաասունհինդ հազար յոթսւնասունութ/ ձձ դրամ, որպես 05-025-0117-0016, 05-025-0122-0098, 05– 
025-0121-0057, 05-025-0032-0005,05-025-0116-0041,05-025-0114-0025, 05-025-0101-0030, 05-025-0014-0003, 
05-025-117-016, 05-025-114-025, 05-025-114-003,05-025-032-005, 05-025-11-057, 05-025-101-030, 05-025-116
041,05-025-122-098 կադւսստրսւյին ծածկադրերով դույքերի դույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բոդոքւսրկվել Գւսվառի համայևբապետիև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության ւխւրչակւսն 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների ե վարչակւսն 
ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սահմանված վարդով այն եևթւսկւս է հարկադիր 
կւստարման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւդիր կւստարոււքն ապահովող ծւսռայության ւփջոցուլ ւսևբողոքաըկելի 
դառնւսլուց եռամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմաև ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկսւնւսցնում է Գավւսո համայնքի 
ղեկւսվսւրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրւիսն հաջորդող օրը։



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասսւաեի ձաևրապետությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, բ. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅո@§աՅւ1.<։օրո
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29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկաևի Ի1 628-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Թորզոմ Վալերի Գասպարյաևը (սւևճնազիր Ճ.70493156, ԼԾձ 1905610564, հաշվսաված ԼԼ 
Գևղարքուեիբի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գեղարքուեիք, Վազզեև Սարզսյան փող. 6-րղ փկղ. տուն 
1) հաեղիսւսնալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հւսրկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի 
կաաարել զույքահարկ փսորելու պարաականությունները, ինչի կւսպսւկցությաւքբ 2022 թվականի 
օզոստոսի 10-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ֊ին մսւսի ,,ք" ենթակեաի հիմքով Գավառի համայևքապևաարանի աշխաաւսկսպմում 
հւսրուցվել Է վայւչակաև վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմաև հարցի քննույծյաև նպատակով։

«Վարչսւրարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձայաստաևի ձսւևրւսպետության 
օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցվւսծ ե իրակաևացված վսղւչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսնզւսմանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հաևգամաևքներր, վարչսւկւսն մարմինը հաստւստված Է համսղաւմ հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմւսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորամաղրված ԼԼ Հսւրկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահւսրկով հարկվող օբյեկտ հաւհսրվող Գավառ համայնքի 05-025-106-016, 05-025-115-085, 05-025– 
121-250, 05-025-022-001, 05-025-067-007,05-025-101-013,05-025-115-195, 05-025-0022 0001,05 ֊025 ֊0067–
0007,05-025-0121-0250,05-025-0115-0085,05-025-0115-0195,05-025-0101-0013, 05-025-0106-0016 
կւսղաստրային ծածկսւզրով հողատեսքերը հաևղիսւսևում եև Թորզոմ Վալերի Գասպւսրյանի 
սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 61 941/վսւթսունւէեկ հւսզար ինը 
հարյուր քսւռասուևմեկ/ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2016-2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Թորզոմ 
Վսղևրի Գասպւսրյանի կողմից ևշված ժաւհսնակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 19 920/տասնինը 
հազար ինն հսղղուր քսան/ ԼԼ դրամի չաւիով։
2022 թվականի օզոստոսի 10-ին «Վւսրչարսւրության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքաւղետարանում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանակւսներում 2022 թւիսկանի օզոսւռոսի 26 ֊ին հրսւվիրվել հն վարչական վարույթի 
լսոււքներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 10.08.2022թ. ծանուցում Ձ2ժՋրՁր.Ջրո 
կսւյքում/ Թորզոմ Վալերի Գւսսւզարյւսնը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
26.08.2022ո. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Թորզոմ Վալերի 
Գասպւսրյանի բւսցակայությսւմբ։
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ԼԼ Աահմանւււղրության 45-րդ հողվածի հւսմաձայե՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կւսրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մուտքադրվող պարտաղիր այլ վճարումներ։
2,ւսմաձայև ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 224-րդ հողվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ զույքի համար 
սահլքսւնւիսծ կւսրզով ձսւյաստաևի ձաերապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական զործուևեությաև արղյունքներից։ 
ձւսլքւսձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկակաև 
ւսնձինք անշարժ զույքի տարեկան զումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րղ հողվածի 
3-րղ մասով սահմւսնված ղեպքերում ու կսւրզով հաշվարկվսւծ անշարժ զույքի հարկի 
ւղսղւտավորության գումարները/անշարժ զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում 
մինչե հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ հաշվի առնելով սույն 
հոդվածով սահմաևված ւսոանձնահատկությունները։
ձսւմւսձայն ԼԼ ձաըկսւյին օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղակւսև հարկերի զծււվ հարկային 
պարտավորությունևերի կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակահւսրկի, ինչպես նւսև ղրա զծով տույժևրի ե /կսւմ/ 
տուզանքների զումարների վճսւրոււքը համապատասխան հւսրկի զծով պաըտավորությունր հաշվաոող 
տեղական բյուջեի զանձապետական հաշվին։
մսւմւսձւսյն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հւսրկի վճարումը սւսհմւսնւիսծ 
ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքսւնչյուր օրւիս համար հարկ 
վճարողը կւսմ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 

մամաձայև «Տեղական իևքնակաոավարմւսն մասին» ԼԼ օրեևքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի 
ղեկավարը որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է 
զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղակւսև հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող սւնձանց 
նկատմամբ օրենքով սւսհմւսնւիսծ վարզով կիրււաում է հւսմսւպատասխաև միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանաղրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմսսոիվ 
իրաւիսկւսն սւկւսերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչակաև վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածևերով, որոշում եմ

ԼԹորզոմ Վւսլերի Գասւզարյսւևից հօզուտ Գավաո հաւհսյնքի բյուջե գանձել ընղամենը 81 861/ութսուևմեկ 
հազար ութ հարյուր վաթսունմեկ/ ԼԼ դրամ, որպես 05-025-106-016, 05-025-115-085, 05-025-121-250, 05-025– 
022-001,05-025-067-007, 05-025-101-013, 05-025-115-195, 05-025-0022-0001,05-025-0067-0007, 05-025-0121– 
0250, 05-025-0115-0085, 05-025-0115-0195, 05 025-0101 ֊0013, 05-025-0106 0016 կադսւստրային 
ծածկազրերով զույքերի զույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչւսկսւն վարզով բողոքարկվել Գւսվաոի համսւյնբսողետիև ղրա ուժի մեջ 
լքանելու օրվսւնից երկու ամսվա ըևթացքում կւսւք ձսւյաստւսնի ձանրապետությսւն վարչւսկսւն 
դատարան՝ երկւսւքսյա ժւսմկետում։
3. Սույն որոշմւսն սյահւսևջնևրը չկատւսրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչւսկւսն 
ւիսրույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 88-յւղ հոդվածով սահմանված վարզով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատսւրման՝ ԼԼ ԱՆ մարկւսղիր կւսւռւսրուլքն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքարկելի 
դառնսւլուց եռամսյա ժսււէկետուլք։
4. Սույն որոշմւսն կատարման ըևթացքի ևկւստմամբ հսկողություևն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սւսհմւսնւիսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորղող օրը։

ՄԱՐՏԻՐԲՍՅԱՆձամայնքի ղեկավար
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Հայաստաեի Հաևրապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՁոզՅ§հՅզՁբ6էՅրՁո@§տՁւ1.օօա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գևորզ Վոլոդյայի Գեորղյաևը (աևձնագիր Ճ.Ծ0489084, ՀԾՀ 3811760343, հաշվառված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գեղսւրքուեիք, Վազզեե Սւսրզսյան փող. տուն 
10) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի 
կատարել զույքահարկ վճարելու պարտականություևները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 յՅվակսւնի 
օզոսաոսի 10-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գւսվսաի համայնքապեւռարանի աշյսաաակազմում 
հսւրուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի զումարների զաևձմաև հարցի քնևույպան նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայւսստաևի Հաևրապեաության 
օրեևքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսևզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահւսյտելով 
զործի բոլոր հանզւսմանքները, վարչական մստմիևը հաստւստված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայև ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրւսմադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-025-110-081, 05-025-105-081, 05-025– 
115-186,05-025-123-010,05-025-074-001,05-025-081-100, 05-025-0105-0081,05-025-0123-0010,05-025-0110–
0081,05-025-0081-010005-025-0115-0186, 05-025-0074-0001 կւսղւսստրայիև ծւսծկազլտվ հողսւտեսքերը 
հւսնղիսանում են Գևորզ Վոլոդյայի Գևորզյանի սեփականույպունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակա զույքահարկը կւսզմում Է 34 650/երեսունչորս հազար վեց 
հսզւյուր հիսուն/ՀՀ դրամ, ինչը 2013-2021թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Գևորզ Վոլոդյայի 
Գևորզյանի կողմից նշված ժամանակւսհատվածի զույքահարկը օրեևքով սահմւսնված ժամկետում 
չվճարելու արդյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 21 223/քսանմեկ հազար երկու հարյուր 
բսւսևերեբ/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվակսւնի օզոստոսի 10-ին «Վարչարարության և վարչական վարույլծի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1 ֊իև  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվսաի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակսւներում 2022 թվակսւնի օզոստոսի 26-ին հրավիրվելեև փւտչական վարույթի 
լսումնեյւ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմբ 10.08.2022թ. ծանուցում 32ժՋրՋր.Ջա 
կւսյքում/ Գևորզ Վոլոդյայի Գևորզյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
26.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծւսնուցված Գևորզ Վոլոդյայի 
Գևորզյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհմանւսդրության 45-րդ հոդվածի հսւմաձւսյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետւսկսւև կաւ( համայնքւսյին բյուջե 
մոււռքսւդրւլող պսւրաադիր սդլւլճւսրումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի ւսնշարժ դույքի հւսրկր հարկ վճարոդներին 
սեփակաևության իրավուևքով պատկւսնող հարկմաև օբյեկտ հսւմւսրվող անշարժ դույքի համար 
սւսհմւսնված վարդով հայաստանի ձաևրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։ 
ձաւևսձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236 ֊րդ հոդվածի կսպմակերւդությունները և ֆիզիկւսկան 
սւևձինք անշարժ դույքի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդւիսծի 
3-րդ մասով սահմանված դեպքերուլք ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի 
պարսոսվորության դումարները / անշարժ դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարոււք 
լքինչև հարկային տարւիս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հաշվի առնելով սույն 
հոդւիսծով սւսհմւսնված առաևձնահատկությունևերը։

ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղւսկւսն հարկերի դծով հարկային 
պարսաւվորությունևերի կատարում /մարում/ է համարւխւմ Օրենսգրքին
համապատասխան հաշվարկված վճարման եևթակահարկի, ինչպես նաե դրա դծով տույժերի և /կամ/ 
տուդանքների դումարևերի վճարումը հաւէապատասխան հարկի դծով պարտավորությունր հաշվաոոդ 
տեղական բյուջեի դանձւսւդևտւսկւսն հաշվին։
ձամւսձայն ձձ հւսրկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված 
ժսւմկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետաևց յուրաքանչյուր օրվւս համար հարկ 
վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 

ձամաձսւյն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի 
ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմսւկերպում է 
դույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե ւոեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց 
նկատմամբ օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևևլով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմաևադրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավսւկան ւսկտհրի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

ԼԳևորդ Վոլոդյայի Գեորդյանից հօդուտ Գավւսո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենր 55 873/հիսունհինդ 
հագար ութ հարյուր յոթանւսսուևերեք/ ձձ դրամ, որպես 05-025-110-081, 05-025-105-081, 05-025-115-186, 05– 
025-123-010, 05-025-074-001, 05-025-081-100, 05-025-0105-0081, 05-025-0123-0010, 05-025-0110-0081,05-025– 
0081 010005-025-0115-0186,05-025-0074-0001 կւսդաստրայիև ծսւծկւսդրերով դույքերի դույքահարկևրի 
գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գւսվաոի համայևքւսպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձաևրապետության վարչական 
դատարան՝ երկաւէսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման ւդւսհւսնջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և փսրչւսկան 
վարույթի ւհսսին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն եևթւսկսւ է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծաոայությաև միջոցով անբողոքարկելի 
դաոնալուց եռւսմսյա ժաւքկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գւսւիսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սահմանվւսծ պսսռշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորդող օրը։


