
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ՜ՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գւսվսա համայնք

Հ.Հ., Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՅր^^^օհ^^Յք6է^ր^ո(^)լ։ա3^1.^օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
30 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկաևի Ի1 630-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելռվ Հայւսսաաևի Հանրապեսաւթյան Հողային օրենսզրքի 101-րդ եողվսւծով 
և «Տեղական իևքևակառավարմաև մասին» Հայաստաևի Հաևրապեաությաև օրեևքի 46-րղ 
հողվսւծի 3-րղ մասով, հիմք ընղունելով քաղաքացիներ Ռսւֆիկ Հայկարամի Վարղաևյաևին, 
Սոֆիկ Վարղաևյաևին, Թամարա Վարղաևյաևին սեփակաևությաև իրավուևքով պաակսւևող 
հողամասերից /վկայական Իմ 1640822 տրված 2003 թվականի հուլիսի 15-իև, վկայական Ի41640816 
տրված 2003 թվականի հուլիսի 15-ին, վկայական ԻՍ640821 տրված 2003 թվւսկւսևի եուփսի 15– 
ին, վկայական Ի11640820 տրված 2003 թվականի եուփսի 15-ին, վկայական ԻՍ640818 տրվսւծ 2003 
թվականի հուլիսի 15-ին, վկայական ԻՍ640819 տրված 2003 թվակւսևի եուփսի 15-ին / 
հրաժսւրվելու մասին դիմումը, որոշում եմ

1. Քաղաքացիներ Ռսւֆիկ Հայկարամի Վարղաևյաևին, Սոֆիկ Վարղաևյաևին, Թամարա 
Վարղաևյաևին սեփակաևությաև իրավուևքով պատկաևող զ. Նորատուս հւսսցեում զտնվող
0.367 հա մակերեսով 05-071-231-086 կսպաստրային ծածկսպրով, 0.574 հա մակերեսով 05-071– 
339-117 կաղաստրսւյին ծածկսպրով, 0.407 հա մակերեսով 05-071-238-004 կաղաստրային 
ծածկսպրով զյուղատնտեսական ևշսւևակության վարելահողերը, 0,298 հա մակերեսով 05-071– 
401-181 կաղաստրային ծածկսպրով, 0,031 հա մակերեսով 05-071-401-182 կաղաստրսւյին 
ծածկսպրով, 0,063 հա մակերեսով 05-071-401-183 կաղաստրային ծածկսպրով խոտհարքները 
ճաևաչել համայնքային սեփակսւնություն։
2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույև որոշումն ըևղունևլուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում այն 

ներկայացնել կադաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցմաև միասնական 
ստորաբաժանում որոշումից ծազող իրսւվունքների պետական զրանցմաև համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմամբ իրավուևք հավսւստող վկայականը 
ստանսւլուց հետո՝ համայնքի ավազանու առաջիկա ևհստում ավազանու հաստւստմւսնր 
ներկայացնել համայնքի զույքսպրման փսսսոսւթղթէփմւմ սասւջացող փոփոխություևներր։

20ՀՀ թ. ֊
ք.Գսւվստ

Համայնքի ղեկա
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ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Լայ սատանի ճաևրսւպեսաւթյաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^^§հՋ^Ջբ6է^րՁՈ(5)§աՋ^1.^0IՈ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՕՃ2 311000 ՄԱԿՆԻՇԻ 6510061 
ՊԵՏձԱԱԱՐԱՆԻՇԻ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԱՃՈԻՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ 2.ԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավսւկաե ակաերի մասին» ձայասաաևի ձանրապեաությաև 
օրևևքի 1 ֊ի ն  հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվւսծի, «Տեղական ինքնակսաավարմաև մասին» 
2այսւստաևի 2.ւսևրապետության օրեևքի 35-րդ հոդվածի 1-իև մասի 24) կետի դրույթներով, հիմք 
րնդունելով Գսւվառի համայևքապետարաևի սւճուրդային հւսնձնաժողովի 31.08.2022թ. թիվ 3 
այւձաևազրություևը, որոշումեմ

1. Նկատի ունենալով, որ Գավաո համայնքի սեվւակսւևություն հանդիսացող 0 Ճ 2  311000 
մակևիշի 651 0 0  61 պեահամւսրաևիշի /ևսվսկիև պեահսւմարանիշը 920 ԼԼ 01/ ավաոմեքեևւսյի 
համար 2022 թվակւսնի օգոստոսի 31-իև հայտսւրարված աճուրդի մսւսևակցությաև ոչ մի հւսյտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
31 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկաևի Ի1 631-Ա

ԳՈԻՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

աջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստանի Հանրսւպետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

Հձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^9ոզ9§հՁզ9բ6է9րՁՈ@§րոա1.0օտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
3 I ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի Ի1 632-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ 0 ^ 2  3102 ՄԱԿՆԻՇԻ 997 0 0  61 
ՊԵՏՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՓՈ1սԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ԱՃՈՒՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելռվ «Նորմաաիվ իրավակաև ւսկաերի մասին» Հայւսսաաևի Հանրապեաությսւն 
օրենքի 1-իև հոդվսւծի 2-րդ մասի, 23-րդ եոդվածի, «Տեղական ինքևակսաավսւրմաև մասին» 
Հայասաաևի Հաևրապեաությաև օրենքի 35-րդ եոդվածի 1-իև մասի 24) կեաի դրույթևևրով, հիմք 
ընդուևելով Գավսաի համայևքապեաարանի աճուրդայիև հանձևաժողովի 3 1.08.2022թ. թիվ 3 
արձանսւզրությունը, որոշումեմ

1. Նկատի ունենալով, որ Գավսա համայնքի սեփակսւնություև հանդիսացող 0 Ճ 2  3102 մակնիշի 
997 0 0  61 պետհամսւրանիշի /նախկին պեահամարանիշը 696 ՍՏ 31/ ավաոմեքեևայի համար 
2022 թվականի օգոստոսի 3 1-իև հայաարարված աճուրդի մասևակցության ոչ մի հայտ չի 
ներկւսյացվել, աճուրդը համարել չկայացած։
2. Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մաևում հրապարակմաևը հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ ւսսւռաևի Հաևրսւպեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գւսվսա համայնք 

ԼԼ  Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվստ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅո@§րոՅւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
31 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվսւկաեի Ի1 633-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ^ 2  21214 ՄԱԿՆԻՇԻ 988 0 0  61 
ՊԵՏՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՓՈ1սԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ԱՃՈԻՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԱ1Ի ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Նորմաաիվ իրսւվակաև ակաերի մասին» Հայաստաևի Հաևրւսպետությաև 
օրեևքի 1 ֊ի ն  հոդվսւծի 2-րդ մսւսի, 23-րդ եոդվածի, «Տեղական իևքնակսաավսւրման մասին» 
Հայասւռւսնի Հանրւսպետության օրեևքի 35-րդ եոդվածի 1-ին մասի 24) կեաի դրույթևերով, եիմք 
րևդուևելով Գավառի համսւյնքապեաարաևի աճուրդսւյին հաևձևաժողովի 31.08.2022թ. թիվ 3 
արձանագրություևը, որոշումեմ

1. Նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի սեւիակաևություև հանդիսացող ՆՃ2 21214 մւսկնիշի 
988 0  0  61 պետհսւմարաևիշի /նախկին պեահամարաևիշը՝ 435 ԼԼ 70/ ավսամեքենսւյի համար 
2022 թվակաևի օգոստոսի 31-իև հայաարարված աճուրդի մասնակցութեան ոչ մի հւսյտ չի 
ևերկայւսցվել, աճուրդը համարել չկայացած։
2. Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մանում հրապսւրակմաևը հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեաությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվաո համայնք

ՀՀ> Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^Ջոզ&§հՋզՋթ6էՋրաւ@§աՋւ1.օօա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ V Ճ 2 21906-710-40 ՄԱԿՆԻՇԻ 996 
0 0  61 ՊԵՏՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻՓասԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ԱՃՈՒՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության 
օրենքի 1-ին հոդվւսծի 2-րդ մսւսի, 23-րզ հոդվւսծի, «Տեղական իևքևակառավարմաև մասին» 
Հայասաանի Հանրապեաության օրենքի 35-րղ եոդվածի 1-իև մասի 24) կետի դրույթևերով, եիմք 
ընդուևելով Գ-ավառի համայևքապեաարաևի աճուրդայիև եւսևձնաժողովի 31.08.2022թ. թիվ 3 
արձսւնազրություևը, որոշում եմ

1. Նկսւտի ունենալով, որ Գավառ եսււհսյևքի սեւիակւսևություև հանդիսացող ՆՃ2. 21906-710-40 
մսւկնիշի 996 € 0  61 պետհամարաևիշի /նախկին պետհամարաևիշը՝ 249 ԼԼ 70/ ավտոմեքեևայի 
համար 2022 թվակսւևի օզոստոսի 31-իև հայտարարված աճուրդի մասևակցությաև ոչ մի հայտ 
չի ևերկայացվել, աճուրդը համարել չկայացած։
2. Սույև որոշումն ուժի մեջ Է ւհռևոււք հրապարակմսւևը հաջորդող օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
31 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Ի1 634-Ա

20ՀՀթ.
ք.Գավս

ՃԱւաքոՎքէ 3 /

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ւար



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՅզՁբ6էՋրՋՈ@§աՁւ1.<։օա

ԳԱՎԱՈ֊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ^ՄՏՍ81ՏԱ1 ՏԲՕՔ7-3.5
ՄԱԿՆԻՇԻ 989 € 0  61 ՊԵՏՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՓՈ1սԱՂՐԱՄԻԶՈՑԻ ԱՃՈԻՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ

ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվւսրվելով «Նորմսւտիվ իրավակաև ւսկտերի մասին» Հայսաաանի Հանրապեաությւսն 
օրեևքի 1-իև հոդվածի 2 ֊ր ղ  մասի, 2 3 ֊ր ղ  հողվածի, «Տեղական իևքնւսկաոավարման մասին» 
Հայասւոսւևի Հւսևրապեաությաև օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 1-իև մասի 24) կետի ղրույթևևրով, հիմք 
ընղունելով Գավսւոի համսւյնքապեաարանի աճուրղայիև հաևձևաժողովի 31.08.2022թ. թիվ 3 
արձանւսզրություևը, որոշումեմ

1. Նկատի ունենալով, որ Գավաո համայնքի սեւիականություն հանդիսացող 1ԳՈ՝ՏՍ31Տա 
հւՕԻՄՏՔՕ ՏՔՕՔ7-3.5 մակևիշի 989 ՆՕ 61 պետհամսւրաևիշի /նախկին պետհսւմտրանիշը՝ 027 
ԼԼ 70/ ավտոմեքեևսւյի համար 2022 թվակսւևի օգոստոսի 31-իև հայտարարված աճուրդի

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
31 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվականի 635-Ա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաևրապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք 

Լ Հ  Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 օ^Vսր^^պ>հՋ^սր0է^ր^ո( )̂§ա^^1.^օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
30 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022թվակաևի Ի1 636-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գեռրզ Վաչիկի Ղարիբյանը (անձնագիր Ճ.Ի10379623, ՀԾՀ 1203770405, հաշվառված ՀՀ 
Գեղարքուևիքի մարզ, զյոպ Կարմիրզյուղ, Ջ. Շհոյան փող. տուն 43) հանդիսանալով զույքւսհարկ վճարող 
սուբյեկա, ՀՀ հարկսւյին օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կասոսրել զույքահարկ վճարելու 
սյարտակաևությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի օզոստոսի 15-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով 
Գավառի համայնքապետարւսնի աշխաաակազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձման հարցի քնևության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» Հայաստսւնի Հանրւսպետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականւսցված վարչական վսւրույթի ընթսւցքում զործի 
ւիաստսւկան հանզսւմանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոյւ հանզամանքնեյւը, վարչական մւսրմինը հւսստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձայև ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահատման 
տվյալների, հ1ՏհՐՐԲհՏ–8Ը1Տ։2 հ1Լ 430 մակնիշի 32 ԼՏ 959 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը
հանդիսանում են Գեորզ Վաչիկի Ղարիբյաեի ււեփակաևությոնեը, ինչը ՀՀ Հարկսւյին օրեեսզրքվ 
եաևղիսանում Է հւսրկվող օբյևկտ։
Դույքի համար վճսւրման ենթակա զույքահսւրկը կազմում Է 772 756/յոթ հարյուր յոթանասուևերկու հազար 
յոթ հարյուր հիսուևվեց/ ՀՀ դրամ, ինչը 2016֊2021լծթ. ժամանակսւհատվածում չի վճսւրվել, իսկ Գեորզ 
Վաչիկի Ղարիբյաեի կողմից եշված ժամանակահատվւսծի զույքահսւրկր օրենքով սահմանված 
ժւսմկետում չվձարևլու արղյունքում աոաջսւցել Է զույքահարկի համար տույժ 258 456/երկու հարյուր 
հիսունույՅ հազայւ չոյւս հարյուր հիսուևվեց/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 15-իև «Վարչարարության ե վարչական վա ր ո ղ ի  մասին» ՀՀ օրեևքի 30-րւյ 
հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վսւրույթի շրջանականերում 2022 թւիսկանի օզոստոսի 15-ին հրավիրվելեն վարչական վւսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծւսնուցվել Է /հիմք 15.08.2022թ. ծանուցում 
Յ/մՅրՋոաո կայքում/ Գևորզ Վաչիկի Ղարիբյանը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 30.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումնեյւե իրակսւնացվել են պատշաճ ծսւնուցված Գեորզ 
Վաչիկի Ղարիբյաեի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմանադրությսւն 45-րդ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պար սոս փտ է օրենքով 
սահմանվւսծ վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայեքային բյուջե 
մուտքսպրվոդ պւսրաադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի՚փոխադրամիջոցի դույքահարկր հարկ վճարողեերիե 
սեփականությաե իրավունքով պւստկաեող հարկմւսն օրյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիեերի համար 
սահմանվւսծ վարդով Հւսյաստանի Հանյաւպետությսւն համայնքների րյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական դործուևեության արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածիփոխադրամիջոցևերի դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկւսկան անձինք։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրբի 46-րդ հոդվածի՝ տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտսւվորությունների կատարուն /մսւրում/ է համարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճայւման ենթակւսհարկի, ինչպես նսւև դրա դծով տույժերի ն ՛կամ/ տուդանքների 
դումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտսւվորությունը հաշվառող տեղական 
րյուջեի դանձապետակսւև հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի՝ հարկի վճարումը սահմանվւսծ ժամկետևերից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրսւքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն ՀՀ հւսըկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկւսկան անձինք 
փոխադրամիջոցների դույքահւսրկի տարեկան գումարները իրենց պետական դրանցման /հաշվաոման/ 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնակւսոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմսւնված վարդով կադմակերպում է դույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ սւնձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանվսւծ կւսրդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյսւլից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Գեորդ Վաչիկի Ղւսրիբյանից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 1031212/մեկ միլիոն 
երեսունմեկ հազար երկու հարյուր տսւսներկու/ՀՀ դրամ հա10Տ01ՏՏ–81ձԻյ21\1Լ 430 մակնիշի 32 ԼՏ 959 
պետհամարանիշի փոխադրւսմիջոցի դույքւսհարկի գումար, ներաոյւսլ տույժերր։
2. Սույև որոշումը կսւրող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գւսվսաի հսւմայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվսւ ընթացքում կամ Հւսյաստանի Հանրապետությսւն վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժւսմկետում։
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդփսծով սահւէանփսծ վարդով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկւսդիյւ կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքարկեփ 
դաոնւսլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևոււէ րնդունման մասին օրենքով սահմանվւսծ պւստշւսճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։
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ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հանրապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գւսվառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՋր̂ ^Ձ§հՋ̂ Ջթ6էՋր^ո( )̂§IՈՁ̂ 1.^օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի Ի1 637-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾՈՎԱԶԱՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Հ . ԹՈԻՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ 
ԹԻՎ 3 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ 
ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ 1սԱՆՈԻԹԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, 

ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսըվելով Տեղական Ինքևակառավարմաև Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ եոդվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրեևսզրքի 188-րղ եոդվածի 4-րղ և 5-րղ կետերով, ՀՀ 
կաոավարությաև 29.12.2005թ. «Հայասաանի Հանրապեաության քաղաքայիև ն զյուղսւկան 
բևակավայրերում ներբևակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, 
անվանափոխության, ւսնշւսրժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնւլելու հ /կւսմ/ տեղակայման վայրի 
համարակալման, հասցեավորմաև ու հսւսցեների պետական զրանցման կւսրզը հաստատելու և 
հասցեների զրանցման լիսպոր մարմիև սահւքանելու մասին» թիւլ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրւսցումներ և փոփոխություևներ կսւտւսրևլու մասին ՀՀ կաոավարությաև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հւսյաստաևի Հանրապեաության կաոավարությաև որոշումը պետւսկսւև կւսմ 
համսւյևքային հողամասերում զտնվող ինքնակամ կառույցևերի նկաւռմսսքբ պետության կամ 
հաւքւսյնքների սեփականությաև իրավուևքի պետական զրւսնցմւսն կւսրզը հաստատելու մասին,, 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցևերի օրինակաևացմաև և տևօրիևման կարզը հաստատելու 
մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով, հիմք ընղունելով որակսւվորում ունեցող աևձ ԹաթուլԱշոտի 
Ջաևոյւսևի /որակավորման վկւսյւսկաևի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 06.05.2022թ– 
ին ւորվւսծ իևքևւսկամ շինուլդ ունևերը հւսշվւսովսւծ լիևելու վերաբերյւսլչափազրման տվյալևերի 
մուտքազրման 2022Ղ6ՂհՕՏ ծածկագիրը, ինքնակամ կաոույցն իրակաևացրած անձ Ռուսւոամ 
Հրւսնտի Գւսլոյսւնի դիմոււքը՝ Գավառ համայնքի Ծովազարղ բնակավայրի Հ. Թոււհււնյւսև փողոց 
2-րղ նրբանցք թիվ 3 հասցեում իր կողմից ինքնակամ կաոուցված 114.88 քւհ արտաքին /1 10.6 
քմ. ներքին/ մակերեսով խանութն օյ՜փնւսկաևւսցնելու ւ(ասին, իևչպես նւսև հաշվի առնելով, որ 
շինությունը կառուցված Է համայևքայիև սեփակաևություև հանդիսացող հողւստարածքի վրա, 
որի կւսռուցմսւն ու սպւսսարկման համար անհրաժեշտ հողւսմսաը չի զտևվում ՀՀ հողային 
օրեևսզրքի 60-րղ հողվսւծով սահմաևված սահմանափակումևերի ցսւևկում, ինչպես նւսև 
ինժեևերւստրւսևււպորտային օբյեկտների օտարմաև կւսմ ւււնվտւսևզությւսն զոտիներում, չի 
առւսջացևում սերվիտուտ և կառույցը պահպանելը չի խախտում սւյլ ւսևձանց իրավունքևևրը և 
օրեևքով պահպաևվող շահերը կամ վտւսևզ չի սպառևում քւսղաքացիևերի կյսւևքիև ու 
առողջությանը, որոշում եմ



1. Գւսվսա համայնքի Ծովսւզստդ բնակավայրի Լ. Թումաևյւսն փողոց 2-րդ նրբանցք թիվ 3 
հւսսցեում զտնվող համայնքային սեփակսւնություն հանդիսացող 0.18032 հա մակերեսով 
բևակւսվայրերի նպաաակայիև նշաևակությաև հասարակական կսաուցապաաման 
զորեսւռևսւկաև նշաևակությաև հողամւսսի վրա ինքնակամ կսաուցված 114.88 քմ. արտաքին 
/II  0 .6  քմ. ներքին/ մակերեսով խանութը համարել համայնքային սեփակաևություև համաձսւյ ն 
կից ևևրկայացվող հողամսւսի և շինությունների հատակսւզծերի։
2. Գսւվււա համայնքի Ծովւսզարդ բնակավայրի Լ. Թումաևյւսն փողոց 2-րղ նրբանցք թիվ 3 
հասցեում գանվող համայնքային սեփակսւնություն հանդիսացող 0.18032 հաւէակերեսով 
բնակավայրերի նպաաակայիև նշաևակությաև հողամւսսի վյւսւ ինքնակամ կառուցվսւծ 114.88 
քմ. արտաքին /1 10.6 քմ. ներքին/ մակերեսով խանութը ճանսւչել օրինական։
3. ձողսւմասի գործսաևակաև ևշաևակությունը բնակելի կառուցապատման հողսւտեսքից փոխել 
հասարակական կսաուցապաաման հողաաեսքի։
4. Օրինական ճւսնաչված խանութին արամաղրել Գավսա համայնք, Ծովազարղ բնակավայր,
2. Թումաևյւսն փողոց, 2-րղ նրբանցք, թիվ 3 հասցեն։
5. Օրիևակաևւսցված 114.88 քմ. արտաքին /1 10.6 քմ. ներքին/ մակերեսով խաևութր գևման 
ևախապաավությաև իրավուևքով/ուղղակի վաճառքի միջոցով/ տրամաղրելու մառին գրավոր 
աոաջարկություև անել ինքնակամ կառույցև իրականացրած աևձիև Գավառ համայնքի գ . 
Ծովսպարղ Թումաևյաև փողոց 2-րղ նրբ. տուն 4 հսւսցեի բնակիչ Ռուստամ ձրսւևտի 
Գալոյաևին։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կսպաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքևերի պետական 
զրսւևցում կատւսրելու հւսմսւր։
7. Որոշման կատարմսւև հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյաևի վրա։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր^^^§հ^^^թ^է^ր^ո(^)§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 638-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆՂՐԱՆԻԿԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 20/1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿ ԱՐԱՆ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻՑ ՀՅՈԻՍԻՍ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԻՆ ՀԱՍՑԵ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Ինքնակառսւվարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսզրքի 188-րդ հողվածի 4-րղ և 5-րղ կետերով, ՀՀ 
կաոսւվարությաև 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետությաև քաղաքայիև ն զյուղսւկան 
րևակավւսյրերում ևերրևակւսվայրային աշխարհազրական օրյեկտևևրի անվանսւկոչման, 
անվաևւսփոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղւսկւսյմաև վայրի 
համսւրւսկալմաև, հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրանցման կւսրզր հաստատելու ն 
հասցեևերի զրանցման լիսւզոր մւսրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լրւսցումևեր և ւիուիոխությունևեր կատւսրելու մասին ՀՀ կառավսւրությաև 25.02.2021 թ-ի 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստանի Հաևրապետությաև կառավարությսւն որոշումը պետական կամ 
հւսմսւյևքւսյին հողամասերում զտևվող ինքնակամ կաոույցների նկաւռմամբ պետության կւսմ 
հւսմայնքների սեփակւսևության իրավունքի պետական զրւսևցմւսն կւսրզը հաստատելու 
մասին», 18.05.2006թ. «Ինքնակալէ կաոույցների օրինականւսցման և տևօրիևմսւն կսւրզը 
հաստատելու մասին» թ ի վ 9 1 2 ֊Ն  որոշումներով, հիմք ըևդուևելով որսւկսւվորում ունեցող ւսևձ 
Թսւթուլ Աշոտի Ջսւևոյանի /որակավորմաև վկայւսկաևի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ 
կողմից 24.08.2022թ–ին տրված ինքնակամ շիևությունները հաշվաոված փևելու վերւսբերյւսլ 
չաւիազրմաև տվյալների մուտքսւզրմւսն շՕշշշՄՃՆԼՕխածկւսզիրը, ինքնակամ կւսոույցև 
իրւսկւսևւսցրած ւսևձ Սերյոժա Հովհաևևեսի Ավազյաևի դիմումը՝ Գավւսռ համւսյևքի Ջորւսվար 
Անղրւսևիկի 1-իև փողոց թիւլ 20/1 բազմաբնակարաև բնակելի շեևքից հյուսիս ըևկսւծ 
հաւռվածում իր կողմից ինքնակամ կաոուցւիսծ 50.00 քմ. արտաքին /45.63 քւէ. ներքին/ 
մակերեսով ավտոտևակը օրինակաևացևելու մասին, իևչպևս ևաև հւսշվի աոնելով, որ 
շինություևը կաոուցված Է համայևքային սեւիակաևություև հանդիսացող հողատարածքի վրւււ, 
որի կաոուցմւսն ու սպասսւրկմաև համար անհրաժեշտ հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային 
օրենսզրքի 60-րղ հողվսւծով սահւէանված սւսհմւսևաւիւսկումևերի ցւսնկում, ինչպես ևաև 
ինժեևերատրանսպորտային օբյեկտևերի օտարման կամ աևւլտւսնզությաև զոտիևերում, չի 
առաջսւցևում սերւ|իտուտ ն կաոույցը պւսհււլաևելը չի խախտում այլւսևձւսնց իրավուևքները ե 
օրեևքով պսւհպանվող շահերը կւսմ վտանգ չի սպաոևում քաղաքացիների կյանքին ու 
աոողջությանը, որոշում եւէ



1. Գավառ համայնքի Զորավւսր Աևդրաևիկի 1-իև փողոց թիվ 20/1 բազմարևակարաև բնակելի 
շենքից եյուսիս գանվող՝ համայնքային սեփակսւնություն հանդիսացող 0.00492 հա մակերեսով 
բնսւկավայրերի նպաաակայիև նշաևակությաև բնակելի կւսոուցապսսոմաև զործառնական 
նշաևակությաև հողամասի վյւա ինքնակամ կսաուցված 50.00 քմ. արասւքիև /45.63 քմ. ներքին/ 
մակերեսով սւվաոանակը համարել համայնքային սեփականություև համաձայն կից 
ևերկայացվող հողամասի և շիևություևևերի հսւաակագծերի։
2. Գւսվսա համայնքի Զորավւսր Աևդրաևիկի 1-ին փողոց թիվ 20/1 բազմաբևակարաև բնակելի 
շենքից հյուսիս գանվող համայնքային սեփականություև հանդիսացող 0.00492 հա մակերեսով 
բնսւկավայրերի նպսււռակային նշաևակությաև հողամասի վրսւ ինքնակամ կսաուցված 50.00 քմ. 
արտաքին /45.63 քւե ներքին/ մակերեսով սւվաոանակը ճաևսւչել օրինական։
3. ձողամսւսի գործւսռնակւսև նշանակություևը բնակավայրերի այլհողաաեււքից վախել բնակելի 
կ ւս ռուցւս ւղ աամ ան հ ողսւա ե ս քի:
4. Օրինական ճաևաչված ավաոանակիև արամսպրել Գավառ հսւմւսյնք, Զորավւսր Աևդրաևիկի 
1-իև փողոց, թիվ 18/3 հասցեն։
5. Օրինակաևացվսւծ 50.00 քմ. արտաքին/45.63 քմ. ներքին/ մակերեսով սւվաոանակը գնմսւև 
նախապատվությաև իրավուևքով/ուղղակի վաճառքի միջոցով/ արւսմաղրելա մասին գրսւվոր 
սաւսջարկություն անել ինքնակամ կառույցն իրականացրած սւնձիև Գւսվսա հւսմայևքի 
Զորավւսր Աևղրւսնիկի 1-ին փողոց թիվ 20/1 բազմաբևակարաև բնակելի շեևքի բնակիչ Սերյոժա 
ձովհաևևեսի Ավագյանին։
6. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիաեի անշարժ 
զույքի զրւսնցման միասևակւսն ստորաբաժանում՝ զույքւսյին իրւււվուևքների պետական 
զրաևցում կաաարելու համար։
7. Գրոշմաև կւստարման հսկողություևը դնել Գավառ հւսմայևքի ղեկւսվարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի ւկ՜ւսւ։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսցսատանի Հաևրապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ջ§հՋ^Ջբ6էՋր^ո@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի 639-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԲԵԼԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 6 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՇԵՆՔԻՑ ԱՐԵՎԵԼՔ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԻՆ ՀԱՍՑԵ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Իևքևակառավարմաև Մասին ՀՀ օրեևքի 35-րդ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսզրքի 188-րղ հողվածի 4-րղ և 5-րղ կետերով, ՀՀ 
կառավարության 29.12.2005յծ. «Հայաստաևի Հաևրապեաության քաղւսքայիև ե զյուղակաև 
րևակավայրերուն ևերբնակւսվայրային աշխարհագրական օբյեկաների անվաևակոչմւսն, 
անվսւնափոխությսւն, սւևշւսրժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի 
համսւրակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական զրւսնցման կարզը հաստատելու, ե 
հասցեների զրաևցմաև լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւն մեջ 
յրսւցումներ և փոփոիտւթյուևներ կսւտւսրելու մասին ՀՀ կւսոավարությւսն 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստաևի Հանրւսպետության կառավարության որոշումը պետական կամ 
համւսյևքայիև հողամասերում զտնվող ինքնակամ կառույցևերի նկատմամբ պետության կսւմ 
համսւյևքևերի սեփականությաև իրավուևքի պետական զրաևցմաև կարզը հաստատելու 
մասին», 18.05.2006յւ>. «Ինքնակամ կւսռույցների օրինակսւնացման ն տևօրիևմաև կարզը 
հաստատելու մասին» թիվ912–Ն որոշումներով, հիմք ըևղունելով որակավորում ունեցող սւնձ 
Թսւթուլ Աշոաի Ջանոյաևի /որակավորման վկայականի համար 0310 տրված 05.12.201 Յյո./ 
կողմից 22.07.2022թ–իև տրված ինքնակամ շիևությունևերը հաշվստված լինելու վերւսբերյսղ 
չափազրմաև տվյալների մուտքսպրման 202220191/1411 ծածկագիրը, ինքնակամ կւսռույցն 
իրակւսևացրած սւնձ Արմեևուհի Ավետիսի Կոտոլկյաևի դիմումը՝ Գավսա համայնքի 
Կաբելազործևերի փողոց թիվ 6 բազմաբևակարաև բնակելի շեևքից սւրևելք ըևկած հատվածում 
իր կողմից ինքնակամ կառուցված 27.20 քմ. արտաքին /25.60 քմ. ներքին/ մակերեսով 
սւվտոտևւսկը օրիևւսկանացնելու մասին, իևչպես ևսւև հւսշվի առնելով, որ շինություևը 
կառուցվւսծ Է համայևքային սեփականություև հանդիսացող հողատարածքի վրտ, որի 
կւսռուցման ու սպասւսրկմաև համար անհրաժեշտ հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային 
օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմաևափակումների ցանկում, իևչպես ևսւև 
իևժեներատրանսպորտսւյիև օբյեկաների օտարմւսն կամ աևվտաևզության զոտիևերում, չի 
առսւջացնում սերվիտուտ և կառույցը պահպանելը չի խախտում ւսյլանձաևց իրավուևքևերը և 
օրենքով պւսհպաևվող շահերը կամ վտւսնզ չի սպառնում քաղսւքացիևերի կյանքին ու 
սաողջությանը, որոշումեմ



1. Գավառ համայնքի Կւսբելւսզործևերի փողոց թիվ 6 բազմաբեակարաե բնակելի շեևքից արևելք 
ղաևվող համայևքայիև սեփականություև հանդիսացող 0.00210 հա մակերեսով բնսւկավայրերի 
ևպատւսկային ևշսւնակության բնակելի կառուցապատմաև զործառնսւկաև նշանակության 
հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված 27.20 քմ. արտաքին /25.60 քմ. ներքին/ մակերեսով 
ավաոաևսւկը համարել համայևքայիև սեփականություև համաձայն կից ներկայացվող 
հողամասի և շինությունների հատակւսղծևրի։
2. Գավառ համայնքի Կաբելազործևերի փողոց թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շեևքից արեեյք 
ղաևվող համայևքայիև սեփականություև հանդիսացող 0.00210 հա մակերեսով բնակափսյրերի 
նպատակային նշաևւսկության հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված 27.20 քմ. արտաքին 
/25.60 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտևակը ճանւսչել օրինական։
3. Օրինական ճանաչված ավտոտևւսկին տրամաղրել Գավառ համայնք, Կւսբելաղործների 
փողոց, թիվ 56 հասցեև։
4. Օրինւսկաևացված 27.20 քմ. արտաքին /25.60 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտևակը ղնման 
ևախապատվությաև իրավունքով /ուղղակի վաճառքի միջոցով/ տրամւսղրելու մասին գրավոր 
սաաջարկա թյուն անել ինքնակամ կառույցև իրակաևւսցրած աևձիև Գավառ համայնքի 
Գաբելսպործևերի փողոց թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շեևքի բնակիչ Արմեևուհի Ավետիսի 
Կոտոլկյւսնիև։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ ղույքի կաղսւստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավուևքների պետական 
զրսւնցում կատսւրելու համար։
6. Բրոշմսւն կատսւրման հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա։



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂՄՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

2սւյ սատանի 2,սւևրապեսաւթյսւև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §տաժզս§հՅզպաէտա@օրո;ո1.(։օւո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 640-Ա

2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական իևքնակաոավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հոդվածի 1-իև կեաի 
24) ֊րղ  ենթւսկեաով, ՀՀ. կաոավսւրության «ՀՀ քւսղաքայիև և զյուղւսկան բնակավայրերուն 
նևրբնակավայրայիև աշխարեազրակաև օբյեկաևերի աևվանակոչմաև, անվանափոխման, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրւս զաևվելու և /կամ/ աեղակապման վայրի համարակալմաև, 
հսւսցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցմաև կարզը հաստատելու և հասցեևերի 
զրանցման լիսւզոր մարմին սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կւստարելու մասին ՀՀ կաոավսւրության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմամբ, որոշումեմ

1. ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզի Գւսվաո համայնքի/կւսղսատրային ծածկագիր 05-001-0501-0001/ 
համայևքւսյին սեփսւկանություև հանղիսացող հողւսմասից առւսևձնացնել 0.00528 հա 
մակերեսով հողատարածքը և տրամաղրել Գավաո համայնք, ձացաոատ թաղամաս,
2. Աբրահամյան 2-րղ փողոց, թիվ 2/2 հասցեն։
2 . 2ողամասի զործաոնւսկան ևշանակությունը բևակւսվայրերի այլ հողւստեսքից վախել 
հասարակական կաոուցապատման հողատեսքի։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոաևի Հւսերապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՑր^^ս§հՋ^Ջթ0էՁր^ո( )̂§ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 641-Ա 

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկսւվարվելով «Տեղական իևքևակառավւսրման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվւսծի 1-իև կետի 
24) ֊րղ  ենթակետով, ՀՀ կառւսվարությւսն «ՀՀ քւսղաքային ն զյուղակսւև բնակավայրերուն 
ևերբնւսկավայրային աշխարհւսզրական օբյեկտների անվաևսւկոչմաև, աևվանաւիոխմաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կամ./ տեղակապմւսն վայրի հւսմարակսղմւսև, 
հասցեավորմաև ու եասցևների պետական զրանցման կւսրզը հաստատելու և հսւսցևների 
զրանցման լիսպոր մարմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշմւսև մեջ 
յղացումներ և փոփոխություևներ կւստւսրելու մասին ՀՀ կառավսւրույ»յւսն 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմւսմբ, որոշումեմ

1. ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնքի /կաղաստրային ծածկագիր 05-001-0340-0040/ 
համայևքայիև սեփականություև հանդիսացող հողամւսսից առանձևացնել 0.00787 հա 
մակերեսով հողւստսւրածքը և տրամսպրել Գավառ համայնք, Ջսւրզարյաև փողոց, 9-րղ 
փակուղի, թիվ 1/1 հսւսցեև։
2 . Հողամասի զործառնսւկաև ևշանակություևը բնակավսւյրերի այլհողատեսքից վախել 
բնւսկնյի կառուցապւստմաև հողատեսքի։
3. Սույն որոշումը հիմք Է պետական զրւսևցում ստանալու համար։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այասւռւսևի 2անրսւպեսաւթյան Գեղարքուևիքի մարզի Գավստ համայնք

22, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՁբ6էՅրՅՈ(Տ)§աՅւ1.շօւո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ա 642-Ա 

2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Տեղական իևքևւսկառավարմաև մասին» 22 օրենքի 35-րղ հողվածի 1-իև կեւռի 
24) ֊ր դ  եևթակեաով, ԼԼ կաոավւսրությաև «2,2, քաղաքայիև և զյուղւսկան բնակավայրերուն 
ներրևակավայրայիև աշխարհագրական օրյեկաևերի անվանակոչմսւն, սւնվանավախնան, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զանվելու և /կւսմ/ աեղակապման վայրի համարսւկալմաև, 
հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և հասցեևերի 
զրանցման լիսւզոր մարմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման մևջ 
լրացումներ և փոփոխություևևեր կատարելու մասին 22 կաոավարությւսև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմամբ, որոշումեմ

1. 22 Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնքի /կադաստրւսյիև ծածկագիր 05-001-0311-0025/ 
հւսմայնքային սեփակաևություև հանղիսացող հողամասից ւսոաևձնացնել 0.00223 հա 
մակերեսով հողւստւսրածքը և տրամաղրել Գւսվառ համայնք, Ազատության փողոց, թիվ 17/51 
հսւսցեն։ 2 . 2ողամսւսի զործաոնական նշանակություևը բևակավայրերի ւսյլ հողատեսքից փոխեյ 
բնակելի կաոուցապատման հողսւտեսքի։
3. Սույն որոշումը հիմք Է պետական զրւսնցում ստանալու համար։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստ անի Հաևրսւպետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզպփպՋթ6էՅրաւ@լ>աՋմ.(։օա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԲ֊ՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀԱԱՆՆԵՐՈԻԱ 
ԳՏՆՎՌՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայասաաևի Հաերապեաությաե Հողային օրենսգրքի 101 ֊րղ  հողվսւծով ե 
«Տեղական ինքնակսաավարմաև մասին» Հայ սատանի Հանրապետությսւև օրեևքի 46-րդ 
եողվածի Յ ֊ րղ մասով, հիմք ընղուևելով քաղաքացիներ Հարություն Գվիղոնի Գրիզորյանիև, 
Երջսւնիկ Մայիսի 1սունոյանին, ՄանվելՀարությունի Ղանղիլյանին, Հովիկ Հարությունի 
Ղաևղիլյանին, Գյուլևարա Պապինի 1սաչատրյաևին, Կսւրեն Հովիկի Ղանղիլյանին, Գևորզ 
Հովիկի Ղանղիյյաևիև սեփակաևությաև իրավուևքով պսւտկաևող հողւսմասերից /վկայական 
ԻԱ 212913 տրված 2004 թվականի ղեկտեմբերի 29-ին, վկայական Իմ 1212909 տրված 2004 
թվականի ղեկտեմբերի 29-իև, վկայական ԻՌ212911 տրվւսծ 2004 թվականի ղեկտեմբերի 29-իև, 
վկայական Իմ 1212912 տրված 2004 թվականի ղեկտեմբերի 29-իև, վկայական ԻԱ212910 տրված 
2004 թվւսկաևի ղեկտեմբերի 29-իև / հրւսժարվելու մասին ղիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Հւսրություև Գվիղոնի Գրիզորյանիև, Երջւսևիկ Մայիսի 1սունոյանին, Ս՜անվևլ 
Հարությունի Ղաևղիլյանին, Հովիկ Հարությունի Ղանղիլյաևիև, Գյուլնսւրա Պւսւղիևի 
1սլսչւււտրյսւնին, Կաթեն Հուփկի Ղանղիլյաևիև, Գևորզ Հովիկի Ղանղիլյանին սեփակաևությաև 
իրսւվունքով պատկանող ք. Գավառ հւսսցևում զտևվող 0.6001 հա մակերեսով 05-001-1106-0027 
կաղաստրային ծածկսպրով, 0.1175 եսւ մակերեսով 05-001-1180-0065 կաղաստրային 
ծածկսպրով, 0.2821 հա մակերեսով 05-001-1159-0065 կաղաստրային ծածկսպրով, 0.216 հսւ 
մակերեսով 05-001-1159-0067 կաղաստրային ծածկսպրով զյուղատևաեսակաև եշաեւսկության 
վարելահողերը, 1,6615 հսւ մակերեսով 05-001-1120-0576 կաղաստրային ծածկսպրով խոտհարքը 
ճանաչել համայնքային սեփակսւնություն։
2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ըևղունեզուց հետո՝ 15-օրյւս ժսւմկետում այն 
ներկայացնել կւսղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրաևցմւսն միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծսպող իրավուևքևերի պետական զրանցմաև համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի ևկատմւսմբ իրւսվունք հավսւստող վկայականը

զսւևու հաստւստմանր

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ  Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 643-Ա

ւղ փոփոխություևևերը։

: Վ. ՄԱՐՏԻՐՌՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստ անի Հաերապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր^^Ջ§եՋ^Ջբ6էՋրՁՈ@§ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 644-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇ ՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Աշոտ Լյուղվիզի Գսւփոյանը (անձնագիր՝ /\.Ի10731279, ՀԾՀ՝ 2201660557, հաշվւսոված ՀՀ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Կսւրմիրզյուղ Հունան Ավեաիսյան փող. տուն 48) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հայւկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի 
կաւոարել զույքահւսրկ վճարելու պարտակսւնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
օզոստոսի 15-իև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ՀՀ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում 
հսւրուցվել Է վարչական վսղաւյթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննությւսն նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» Հայաստաևի Հանրւսպետության 
օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցված ե իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանգամանքներն բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննությաև ւսրղյունքում, բացահայտելով 
զործի րոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատվւսծ Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվսւծ ՀՀ Հարկսւյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող՝ Գավառ համայնքի 302-029, 05-056-0302-0029, 333-029, 05-056– 
0333-0029, 316-492, 05-056-0316-0492, 175-006, 05-056-0175-0006 կաղասւորայիե ծածկազրով նողատեսքերը 
հաևդիսանում են Աշոտ Լյուղվիզի Գափոյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համայւ վճսւրմաև ենթսւկա զույքահարկը կազմում Է 53340/հիսուներեք հազար երեք 
հարյուր քսաասուև/ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Աշոտ Լյուղվիզի 
Գսոիոյանի կողմից նշվւսծ ժամանակահատվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճարելու ւսրղյունքում առաջացելէ զույքահարկի համար տույժ 24425/քսանչորս հազար չորս հարյուր 
քսւսնհիևզ / ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 15-իև «Վստչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համսւյնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևակաևերում 2022 թվականի օգոստոսի 30-ին հրավիրվևլ են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել է/հիմք 15.08.2022թ. ծանուցում ՁշժատւՋա 
կայքում/ Աշոտ Լյուղվիզի Գափոյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
30.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Աշոտ Լյուղվիզի 
Գափոյանի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմաեադրության 45 ֊ր դ  հոդվսւծի համաձայե՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարսւավոր է օրենքռվ 
սահմաեված կարզով և չւսւիով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուաքսպրվող պարաադիր այլ վճարումներ։
Համաձսւյն ՀՀ Հսւրկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճսղադներին 
սեփակաևությաև իրավուևքով պատկանող հւսրկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ զույքի համար 
սահմաեված կարզով Հայասաանի Հանյաւպետության համայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական զործուևեությւսն արդյուևքներից։
Համաձայե ՀՀ հսւրկային օրեևսզրքի 236-րզ հոդվածի կազմակերպությունները ն ֆիզիկակւսն անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան զումւսրները /այդ թվում Օրեևսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասոկ սահմաեված 
դեպքերում ու կարզով հաշվւսրկված անշարժ զույքի հարկի պարսոսվորությաև գումարները / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հսւրկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ր նևրաոյսդ 
հւսշվի սանելով սույն հոդվածով սահմանված առաևձնահատկույՅյուններր։
Համաձայե ՀՀ Հսւրկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հսւրկային 
պարտավորությունների կսւտսւրում /մւսրում/ է հսւմարվում Օրենսզրքին հսւմապասսսսիւան 
հսւշվսղւկված վճարման ենթսւկահարկի, ինչպես նսւև դրսւ զծով տույժերի և /կամ/ տուզաևքների 
զումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հւսշվաոող տեդակսւն 
բյուջեի զանձսւպևտական հւսշվին։
Համաձւսյն ՀՀ հարկայիև օրեևսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքսւնչյուր օրվա համար հարկ վճարոդր կամ հարկայիև 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որսյես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմսւ կերպ ում է զույքւսհարկի 
գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրոդ անձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ;
Եփելով վերոզրյափց և ղեկսւվարվելով ՀՀ Սահմանաղրությամբ, ՀՀ հարկայիև օրենսզրքով, «Նորմսսռիւ| 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարությւսն հիմունքների 
և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

ԼԱշոտ Լյուդվիզի Գսւփոյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել րնդամեևը 77765/յոթաևւսսունյւդծ 
հազար յոթ հարյուր վսւթսւււնհինզ/ՀՀ դրամ, որպևս 302-029, 05-056-0302-0029, 333-029, 05-056-0333-0029, 
316-492, 05-056-0316-0492, 175-006, 05-056-0175-0006 կադաստրային ծածկազրերով զույքերի 
զույքահւսրկեյփ զումւսր, նևրսւոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվել Գավառի համւսյնքապետին դյսս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ Հայասաանի Հւսնրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու դեպքում, «Վարչարսղւության հիմունքների ե վարչական 
վսւրույթի մասին» ՀՀ օյւենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն եևթւսկսւ է հարկադիր 
կւստարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքտրկելի 
դսանտլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդուևմւսն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյ սատանի ձաևրապետությաև Գերլարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅրւզՁ§եՅզՁբ6էՁրՋՈ@§րոՅմ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 645-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆԶ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Պետրոս ձրաչիկի Մարիևոսյանը (անձնսւզիր 006171391, ձԾձ 1507770431, հաշվաոված ձձ 
Գեղսւրքունիքի մարզ, Կարմիրզյուղ Գայի փող. տուն 37) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուքյեկտ, 
ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանվւսծ վարզով չի կսւտարել զույքահարկ փսորելու 
պարտականություևները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օգոստոսի 15-ին «Վարչարարության 
հիմունքների ն վարչական վտրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթւսկետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարսւնի աշխւստակազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների գանձմւսն հարցի քննությաև նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 2,ւսյաստսւնի ձանրսւպեաության 
օրենքով սւսհմանված կւսրզով հւսրուցված և իրակւսևացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզսւմաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արդյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՐԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ձամաձւսյն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ԼԼ ձարկսւյիև օրենսզրքով սւսհմանված 
զույքահւսրկով հսւրկվող օբյեկտ համւսրվող Գավսա քւսղաքի 05-056-0017-0002, 05-056-017 002-01, 017–
002 կադաստրային ծածկազրով անշարժ զույքերը, ԼԼ ձՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխադրամիջոցների 
հաշվաոման ու զնւսհատման տփւսլների ք՜ՕՔԲ 7&ձՈՏ17 2,0 7 0  մակնիշի 57 1ԳՔ 577, աՔՆ7.07Տ–8ՏԻ12 
Ը320 մակնիշի 57 1ՍՔ 577 պետհւսմարանիշի փոխադրւսմիջոցևերը հանդիսաևում են Պետրոս ձրաչիկի 
Մւս րինո սյ ան ի ս եփ ա կ անությ ունը:
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւև եևթակա զույքահարկը կազմում Է 52119 /հիսուներկու հազար մեկ 
հսւրյուր տասնինը/ ԼԼ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամաևակահաավածում չ|ւ վճարվել, իսկ Պետրոս 
ձրաչիկի Մսդ՜ւինոսյանի կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանվսւծ 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 24978 /քսանչորս հազար 
ինը հսւրյուր յոթանւսսունութ/ ձձ դրամի չափով։
Փոխադրամիջոցի համար վճարմաև ենթակա զույքահարկը կազմում Է 195617/մեկ հսւրյուր իննսունհինզ 
հազար վեց հարյուր տասնյոթ/ ձձ դրամ, ինչը 2018֊2021թթ. ժամանակահատվածում չ|ւ վճսւրվել, իսկ 
Պետրոս ձրաչիկի Մարինոսյաևի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով 
սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում առսւջացել Է զույքահարկի համար տույժ 41959 
/քւսոասունմեկ հազար ինը հարյուր հիսունինը/ ձձ դրամի չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 15-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետսւրանում հսւրուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանակւսներում 2022 թվականի օզոստոսի15–ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
յսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 15.08.2022թ. ծանուցում 
սշժՅրաւսա կայքում/ Պետրոս ձրաչիկի Մարիևոսյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 30.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակւսնացվել են պատշաճ ծանուցփսծ 
Պետրոս ձրաչիկի Մարինոսյաևի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սւսհմւսևաղրության 45-րղ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով 
սահմանված կարգով ե չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կաաարելպետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մուաքսպրվող պարտսպիր այլ վճարումներ։
ձամաձայև 22 2արկային օրենսզրքի 224-րզ հոդվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողնևյփն 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով 2այսւսաանի 2ւսնրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության սւրդյունքևերից։
2ամաձւսյն 22 2արկւսյին օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հւսրկմաև օբյեկտ համարվող փոխադրսւմիջոցիների համար 
սահմանված կարզով 2այաստանի 2անրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արղյունքներից։
2ամաձւսյն 22 հարկային օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան զումարևերր /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հողվածի Յ ֊րղ  մսւսով սահմանված 
ղեպքերում ու կարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պսւրտավորությսւն զումարներր անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի Իր ներաոյալ 
հսւշվի առնելով սույև հողվսւծով սահմանված առաևձևահատկություններր։
2ամսւձայն 22 հարկային օրենսզրքի 240 ֊րդ հողվածի փոխաղրւսմիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
2սւմաձայն 22 2ւսրկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 

պարտսւվորությունևերի կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթւսկահարկի, ինչպես նաե ղրա զծով տույժերիև /կսւմ/ տուզանքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պւսրտակորոևթյուևը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի զսւնձապետական հաշվին։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 401 ֊ր ղ  հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրւիս համար 
հարկ վճարողը կւսմ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2սւմաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք 
փոխաղրւսմիջոցների զույքւսհւսրկի տարեկան գումարները իրենց պետական զրանցման /հաշվսամւսն/ 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ր ներաոյալ։
2սւմաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» 22 օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կսւզմակերպում է զույքւսհւսրկի 
գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրէնքով սահմանված կարզով կխ՜ւսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյւսլից և ղեկավարվելով 22 Սահմանաղրությամբ, 22 հարկային օլւեևսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքևակառափսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Պետրոս 2րսւչիկի Մարիևոսյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել րնղսւմենր 314673/երևք 
հսւրյուր տասնչորս հազար վեց հարյուր յոթանասուներեք/22 ղրսւմ որպես 05 056-0017-0002, 05-056-017– 
002-01,017-002 կաղասւորւսյին ծսւծկազրով անշարժ զույքերի, 22 2ՔԲ–ի կողմից տրամսւղրված 
փոխւսղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման տփալների ՐՕԲ.Բ րՈ1ՃԻ1ՏՄ 2,0 ԳԲ մւսկնիշի 57 1ԳԲ 
577, .՞մեհՕԸՕքՏ-ՏՕյշ Բ320 մակնիշի 57 1\41Հ 577 պետհամւսրանիշի փոխւսղրամիջոցների զույքահարկերի
գ ո ւմ ա ր ,  ն ե ր ա ո յա լ  ա ույժերը ։

2.Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվելԳւսվառի համայնքապետին՝ ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ 2այւսստւսնի 2աևրւսպետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ.Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կարզով այն ենթակա է հարկադիր 
կատսւրմւսն՝ 22 ԱՆ 2արկւսղիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
ղաոնւսլուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմւսն ընթացքի ևկւստմամբ հսկողություևն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևղուևմւսն ՜մասին օրեևքուիսահմաևւլած պւստշւսճ իրսւզեկեյու 
օրվւսև հաջորղող օրը։

2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈԱՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստաևի Հանրապեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ. Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁրւզՋ§հՋզՋք6էՋրՁՈ@§րոՋմ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվւսկաեի Ի1 646 Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Կաթեն Համլետի Ասատրյանը (աևճևսւզիր Ճ.Ի10665257, ՀԾ2 2611720576, հաշվսաված ՀՀ 
ԳԵղարքուևիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ.Կւսրմիրզյուղ Թումաևյան փող. ւռուն 1 ) հանզիսանսւլով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կարզով չի կասւարեյ զւււյբահւսրկ 
վճւսրելու պարտւսկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոստոսի 15-ին 
«Վարչւսրարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավսաի հւսմայնքապեսսսրանի աշխսւաակազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձմսւն հարցի քննության նպատակով։
«Վւսրչարւսրության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» Հայսաաանի Հանրապետությւսն 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրսւկաևացված վարչական վարույյէփ ընթացքում զործի 
փասասւկաև հաևզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ւսրղյուևքում, րացահւսյտելով 
զործի բոլոր հւսնզւսմանքները, վարչական մսւրմինը հաստաաված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւրտամաղրվւսծ ԼԼ Հարկային օրեևսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկա համարվող Գավառ համայնքի 05-056-0042-0014,042-014, 05-056-0306– 
0035, 306-035, 05-056-0035-0174, 035-174, 05-056-0031-0080, 031-080, 05-056-031-080-01, կսպասարսւյին 
ծածկսպյ՜ավ հողաաեսքերը հսւնղիսանում են Կաթեն Համլետի Ասւսայղանի սեփականությունը։
Անշսղւժ զույքերի համար վճւսրմսւն ենթակա զույքահարկը կսպմում Է 81 153/ութսունմեկ հազար մեկ 
հարյուր հիսուներեք/ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. մամանակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Կաթեն 
Համլետի Ասւսարյւսնի կողմից նշվսւծ մամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկեաում չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար աւոյժ 37 980/երեսունյոթ հազաք 
ինը հարյուր ութսուև/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 15-իև «Վարչարսւրության և վարչական վսւրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ֊ին  մսւսի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համւսյնքապետարւսնում հարուցփսծ վարչական 
վսւրույթի շրջւսնակւսևերում 2022 թվականի օզոստոսի 30-ին հրավիրվել են վարչական վսւրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 15.08.2022թ. ծանուցում Ջ7.մՋրսր.Ջա 
կայքում/ Կաթեն Համլետի Ասատրյանը։ Վերջինս չի ներկայացեյ վարչական վարույթի լսումներին։ 
30.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվել են պատշաճ ծանուցված Կաթեն Համլետի 
Ասատրյանի բսւցակտյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանաղրության 45-րդ եոդվածի համաձսդն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսւմայնրային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն 2.2. ձւսրկային օրենսզրքի 224-րդ եոդվածի՝ անշարժ զույբի հարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփակաևության իրսւվունքով պւստկանող հսւրկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կւսրզով 2սդաստսւևի 2.անրապետությաև համայնքների բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեությւսն արղյունքներից։
2ամաձսդն ԼԼ հւսրկսդին օրենսզրքի 236-րդ հոդվսւծի կազմսւկերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան զումարևերը/այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հողվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու վարզով հաշւիսրկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորությսւն զումսդ՜ւևերր / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հւսրկայիև տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերսայալ 
հսւշվի առնելով սույն հոդվւսծով սահմանված սաանձնւսհատկությունները։
2.ամսւձայն ԼԼ 2.սւրկային օրենսզրքի 46-րդ հողվածի տեղական հւսրկերի զծով հարկւսյին 
պարտսւվորությունների կատարում /մսդւում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման եևթսւկահարկի, ինչպես նան դրսւ զծով տույժերի և /կւսմ/ տուզսւնքնևրի 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվաոոդ տեղական 
բյուջեի զանձապետսւկան հաշվին։
ձամաձւսյն ԼԼ հարկւսյին օրենսզրքի 401-րդ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժւսմկևտներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկսւյին 
զործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարզով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես ևւսն տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմւսմբ 
օրենքով սահմանված վարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկսւվարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկսւյին օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածևերով, որոշում եմ

1. Կարեև ձսւմլետի Ասատյղւսնից հօզոսո Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղամևնը 119 133/մեկ 
հարյուր տւսսնինը հազար մեկ հարյուր երեսուներեք/՛ ԼԼ դրամ, ոյողես 05-056-0042 0014,042 014, 05 -056 – 
0306-0035, 306-035, 05-056-0035-0174, 035-174, 05-056-0031-0080, 031-080, 05-056-031-080-01 կաղաստրային 
ծւսծկազրերով զույքերի զույքահարկերի գումար, ներառյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավառի համւսյևքապևտին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օյւվսւնից երկու ամսփս ընթացքում կամ ձւսյւսստանի ձանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժսւմկեսաւմ։
3. Սույն որոշմաև պահանջները չկատսւրելու դեպքում, «Վւսրչարստության հիմունքների և վարչական 
վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-յւղ հողվածով սահմանված կւսրզով սւյն ենթակսւ է հարկադիր 
կւստարմւսն՝ ԼԼ ԱՆ ձարկւսղիր կւստարոսք1ւ ապահովող ծսւռայության միջոցով աևբողոքարկեփ 
դառնսւլուց եռւսմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կւստարմաև ընթսւցքի նկսւտմամբ հսկողույծյունն իրականւսցնում է Գավւսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ըեղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օյւվան հաջորղող օրը։

2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԿԱվ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւռւսնի Հսսնրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ> Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՁզՋք6էՋրՋՈ@§րոՁւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսնի Իր 647-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Պապիև Արամայիսի Ասաարյանը (անձևազիր՝ Ճ60383416, ՀԾՀ 3011520410, հաշվսաված ՀՀ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Կարմիրզյուղ Ջ. Շհոյաև փող 137 տուն ) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ՀՀ հարկայիև օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաասւրել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոստոսի 15-ին 
«Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1 փն մասի ,,ք" 
ենթակեաի հիմքով Գավառի համայնքապեաարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՜ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վւսրչարարության հիմունքների ե վարչական վւսրույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության 
օրենքով սահմանված կարզով հսւրուցված ե իրակսւնացված վարչական վւսրույթի ընթացքում զործի 
փաստական հսւևզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրւսմաղրվսւծ ՀՀ Հսւրկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահւսրկով հարկվող օբյեկտ հւսմարվող Գավառ համայնքի 05-056-0334֊ 0050, 05-056-0186-0011,05– 
056-0347-0103,05-056-0316-0148,05-056-0192-0006,05-056-192-006-01 կաղաստրւսյին ծածկազրով 
հողատեսքերը հաևդիսաևում եև Պապին Արամայիսի Ասատրյանի սեփակաեությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակւս զույքահարկը կազմում է 125706/մեկ հարյուր քսանհինզ 
հազար յոթ հարյուր վեց/ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվսւծում չի վճսւրվել, իսկ Պապին 
Արամայիսի Ասատրյանի կողմից ևշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 57829/հիսունյոթ հազար 
ութ հարյուր քսանինը / ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվսւկանի օզոստոսի 15-ին «Վսւրչարարությաև ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հսւրուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օզոստոսի 30-ին հրսւվիրվհլ են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվել է /հիմք 15.08.2022թ. ծանուցում Ջ2ժա։Ջր.Ջա 
կայքում/ Պապին Արամայիսի Ասատրյանը։ Վերջիևս չի ներկսւյւսցելվարչական վւսրույթի |աոմներին։ 
30.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկաևացվել են պատշաճ ծսւնուցված Պապին Արամայիսի 
Ասատրյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ձձ Ս ւս հմանսւդրությ ան 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմսւևված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնբային բյուջե 
մուաքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայե ԼԼ ձարկսւյին օրենսդրքի 224 ֊րդ հոդվածի՝ անշարժ դույքի հւսրկր հարկ վճսւրոդներին 
սեփակաևության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանվւսծ վարդով ձայաստաևի ձսւնրապետության համայնքների բյուջհներ վճսւրվող տեդական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամւսձւսյև ձձ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմսսկերպությունները և ֆիզիկսւկան անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /ւսյդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սւսհմանված 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տսւրվսւ դեկտեմբերի 1-ր ևերաոյսդ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սւսհմանված ստանձնահատկությունները։ 
ձսւմաձայն ձձ ձարկսւյիև օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեդական հարկերի դծով հարկային 
սյարտսւվորությունների կատարուն/մսւրում/ է հսւմարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերի ե կւսմ/ տուգանքն երի 
դումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվառող տեդական 
բյուջեի դաևձապետական հւսշվիև։
ձամւսձայև ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սւսհմանված ժւսմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
ձամսւձայն «Տեդական իևքնակւսռավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսդորություն, օրենքով սւսհմանված վարդով կւսզմակևրպում Լ դույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեդական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սւսհմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյափց և դեկավարվելով ձձ Սսւհմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքևակւսոափսրմաև մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58–60֊րդ հոդվածևևրով, որոշումԼմ

ԼՊապիև Արսւմայիսի Ասսսռրյւսնից հօդուտ Գւսվւսռ համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենր 183535/մեկ 
հսւրյուր ութսուներեք հագար հինգ հարյուր երեսուևհինդ/ձձ դրամ, որպես 5-056-0334-0050, 05 056 0186֊ 
0011,05-056-0347-0103,05-056-0316-0148,05-056-0192-0006,05-056-192-006-01 կւսդաստրային ծածկսւդրերով 
դույքևրի դույքւսհարկերի գումար, ներաոյալ տույժնրը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքսւրկվել Գավաոի համւսյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա ընթւսցքում կամ ձայաստսւնի ձսւնրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանվւսծ վարդով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբոդոքւսրկելի 
դաոնսւլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևոււէ ընդուևման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրփսև հսւջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասասւևի Հաևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գւսվաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքոնևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՋզՋթ6էաՋՈ@§րոՁւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 648-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԳԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍ1՝Ն

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Քնարիկ Նորիկի Ջաքարյանը (անձնազիր ՃՂ0300603, ՀԾՀ 5104640965, հաշվսաված ՀՀ 
ԳԵղւսրքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գանձակ, Թամսւնցիների փող. 4-րղ նրբ. սարն 10) 
հանղիսսւնալով զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կայւզով չի 
կաասւրել զույքահսւրկ վճւսրելու պարտւսկանությունները, ինչի կապտկցությաւքբ 2022 թւիսկւսնի 
օզոստոսի 11-ին «Վստչւսրարության հիմունքների և վւսրչական վարույթի մւսսին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" ենյՅսւկետի հիմքու( Գսսլաոի համայնքաւղետարանի ւսշխւստակւսզլքում 
հարուցվելէ վարչական ւլարույթ՝ զույքահարկի զումսղւների զւսևձմսւն հարցի քննության նպատակով։ 
«Վւսրչսւրարության հիմունքների և վարչակւսն վսւրույթի մասին» Հւսյւսստանի Հսւնրապեւռության 
օրեևքուլ սահւհսնված կարզուլ հարուցված և իրականացված ւիսրչական վսւրույթի ընթացքոււէ զործի 
ւիաստական հաևզամաևքների բսպլքակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցսւհայտելով 
զործի բոլոր հւսնզաւէանքները, վարչակւսն մւսրւփնը հւսստաւռվւսծ է համարում հետհյււղը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսռհսձււյյև ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւռրամւսղրւիսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանվւււծ 
զույքսւհւսրկով հարկւխղ օյղեկւռ հաւքւսրվող Գավառ համայնքի 05-021-0280-0006, 05-021-0241-0060, 05 
021-0247-0090, 05-021-0259-0195, 05-021-0007-0010 կաղաստրային ծածկւսզրով հողատեսքերր 
հանղիսսւևում են Քնարիկ Նորիկի Զաքարյաևի սեւիակաևությունը։
Անշարժ զույքերի հւււմւսր վճսղւմաև եևթւսկւս զույքւսհւսրկը կսւզլքում է 21 334/'քսաևմեկ հազւսյւ երեք 
հայղուր երեսունչորս/ ՀՀ ղրսււհ ինչը 2008-2021 թթ. ժամանակահսւտվածում չի վճարվել, իսկ Քնարիկ 
Նորիկի Ջաքարյւսևի կողմից նշվւսծ ժամանակսւհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճսւրելու արղյունքում աոաջացեյ է զույքահարկի համար տույժ 42 501/քառասուներկու 
հազար հինգ հարյուր մեկ/ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 11-իև «Վարչարարությաև և վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" կետի հիլքքով Գւսվւսոի հւսւէայնքապեաւււրանում հւսրուցված ւիսրչական 
ւիսրույթի շրջաևականերուլք 2022 թվականի օզոստոսի 26-ին հրւսվիրվել են վարչական փսրույթի 
լսումներ, որին մսանակցելու ևպւււտակով պատշաճ ծսւևուցվել է /հիմք 11.08.2022յ՚ժ. ծանուցում ՁշժՁրՋոաո 
կայքում/ Քնարիկ Նորիկի Ջաքարյանը։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական փսրույթի լսումներիև։ 
26.08.2022ո. վւսրչական վարույթի լսումներն իրւսկաևւսցվել են պատշաճ ծանուցվսւծ Քնւսրիկ Նորիկի 
Ջւսքարյաևիբացակայությամբ։
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ձձ Սահմաեսւղրությսւե 45-րղ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով 
սահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կւսմ համայնքւսյին բյուջե 
մուտքազրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյն ձձ ձարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկմսւն օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով ձայաստանի ձանրաւղետության համայնքների բյուջեներ ւլճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսւսկան զործունեության արղյունքներից։ 
ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 236-րղ հողւիսծի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան զումարևերը /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված 
ղեպքերում ու կարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորությսւն գումարները անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հւսշվի առնելով սույն հողվսւծով սահմանված ւսոաևձնահւստկությունները։ 
ձամաձսւյև ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 46-րղ հողւիսծի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պարսաւվորությունների կսւտարում /մարում/ է հսւմւսրվոււէ Օյւեևսզրքին համապատւսււխւսն 
հաշվարկված վճարմւսն ենթսւկահաըկի, իևչւղես նաև ղրա զծով տույժերի ե ՛կամ/ տուզսւնքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծու( պարտավորությունը հւսշվաոող տեղական 
բյուջեի զանձապետակաև հաշվին։
ձամաձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի ւխարումը սւսհմանվսւծ ժսւմկևաներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն «Տեղական ինքնւսկսաավարման մասին» ձձ 
օրենքի 38-րղ հողւիսծի՝ հսււհսյևքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սւսհմանված 
կարզով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսե տեղական հարկերը, տուրքերը ն 
վճարները չվճարող անձւսնց նկատմսւմբ օրենքով սահմանված կարզով կիրառում է համասյատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից ե ղեկսւվարվելով ձձ Սահմանաղրությսւմբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորլքատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարւէւսն մասին», «Վւսրչարւսյաւթյան հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածևերով, որոշումեմ

1. Քնարիկ Նորիկի Ջաքւսրյաևից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղաւքեևը 63 835/վաթսուներեք 
հազար ութ հարյուր երեսունհինզ/ձձ դրամ, որպես 05-021-0280-0006, 05-021 ֊0241 ֊0060, 05-021-0247-0090, 
05-021-0259-0195, 05-021-0007-0010 կաղաստրային ծւսծկազրերով զույքերի զույքահսւրկերի զումւսր, 
ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքւսրկւ|ել Գւսվսաի հաւ1ւսյևքապետին ղրա ուժի ւ1եջ 
մտնելու օրւիսնից երկու ւսմսվա ըևթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան ՝ 
ե րկա մսյւս ժւսմկետուլք:
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վւսրչակւսն 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատւսրման՝ ձձ ԱՆ ձաըկաղիր կատարումն ւսպւսհովող ծւսուսյության միջոցով անբողոքարկելի 
ղւսոնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստւսըման ընթացքի նկւստմւսմբ հսկողությունն իրականացնում է Գաւիսռ համւսյևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ1ևջ է մտևում ընղունմաև մասին օրենքով սւսհմանված պատշաճ իրազեկելու
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ձւսյւսստանի ձւսնրւսպեսաւթյան Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գափսռ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՅ§հՁզծր6էՋրԶՈ@§րրամ.<։օա
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01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 649–Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գսպիկ Ապեանւսկի Գալսայւսեը (աեձեազիր ՃԻ03899879, ձԾձ 1101531762, հաշփսռված ձձ 
ԳԵղարքաեիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գանձակ, Կռմիաասի փող. տուն 26) հանղիսանսւլով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կաաարնյ զույքահարկ 
վճարելու պարսաւկսւնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոսաոսի 11-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1 –ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի հւսմայնքապետարանի աշխաաակազմում հարուցվելե վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զաևձման հարցի քնևության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վսւրույթի մասին» ձսւյաստանի ձանրապետությւսն 
օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցված և իրակւսնացված վարչական վսւրույթի ընթւսցքում զործի 
փաստական հաևզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հւսնզամանքները, վարչական մւսրմինը հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամւսձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսւմաղրփսծ ձձ ձսւրկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-021-0247-0074,05-021-0214-0052,05-021– 
0006-0010,05-021-0259-0271,05-021-0243-0014 կւսդաստյ՜ւային ծածկսպյւով հողատեսքերը հանղիսւսնում են 
Գսպիկ Ապետնսւկի Գւսլստյաևի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրմւսն ենթսւկսւ զույքահարկը կւսզմում է 108730/մեկ հարյուր ութ հազար յրւթ 
հարյուր երեսուն/ ձձ ղրամ, ինչը 2008–2021թյ9. ժամանակահատվածում չփ վճսւրվել, իււկ Գսւզ|ւկ 
Ապետևակի Գալստյանի կողմից ևշված ժամաևակահւստվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճստելու ւսրղյունքում սաաջացել է զույքահարկի համար ւռույժ 50821/հիսուն հազար ութ 
հարյուր քսանմեկ/ձձ ղրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 11-ին «Վարչւսրարուլպան ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հւսմւսյնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շյւջւսնականևյւում 2022 թվականի օզոստոսի 26-ին հրավիրվել են վարչական վսւրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսևուցվել է /հիմք 11.08.2022թ. ծանուցում Ձ2ժՁրՅր.Ջա 
կւսյքում/ Գազիկ Ապետևակի Գսւլստյաևը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույյժի լսումներին։ 
26.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկաևացվել են պատշաճ ծսւևուցված Գսպիկ Ապետնսւկի 
Գա լս տ յ ա և ի բա ց ա կ ա յ ո ւթյ ա մբ:



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

> > Սահմանւսդրության 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաւսրել պետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։ ձամսւձայն ԼԼ ձսւրկւսյիև օրենսդրբի 224-րդ հոդվածի 
անշարժ դույքի հարկը հարկ վճսւրողներին սեփականությսւն իրսւվունքով պատկանող հարկման օբյեկտ 
հւսմարվող անշարժ դույքի հաւհսր սահւ(անվւււծ վարդով ձայասւոանի ձանրապևտության համայնքևերի 
բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախվսւծ չէ հւսրկ վճարողևերի տևտեսակւսն դործունեությւսն 
սւրդյունքևևրից։
ձւսմսւձայն ԼԼ հարկայիև օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկակւսն անձինբ 
անշարժ դույքի տարեկւսն դումսւրները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվւսծի 3-րդ ւէասով սահմանված 
դեպքերում ու կւսրդով հաշվւսրկւլած ւսնշւսրժ դույքի հւսրկի պարսոսվորության գումարները ւսնշւսրժ 
դույքի դտնվելու փսյրի հւսմւսյնքի բյուջե են վճւսրում մինչև հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1 ը ներաոյւսլ 
հւււշվի սանելով սույն հոդվածով սսւհւհսնված ւսռւսնձնահւսւռկույպունները։ 
ձամւսձայև ԼԼ ձարկսւյիև օրենսդրքի 46-րդ հոդւիսծի ւռևղւսկան հսւրկերի դծավ հւսրկւսյին 
սյարտավորությունների կատւսրում /մարոււհ Է հաւհսրվում Օրեևսդրքին հաւհուդատւսսխւսև 
հաշւիսրկւիսծ վճսւրմւսն ենթսւկւսհւսրկի, ինչպես նաե դրա դծով տույժերի ե կւսմ/՛ տուդսւնքների 
դումարների վճարումը հւսւհսւդատասխան հարկի դծով պւսրտավորություևը հաշւիսոոդ տեղական 
բյուջեի դանձաւդեւոակւսև հսւշւ|փն։
ձամաձւսյն ԼԼ հւսրկւսյին օրենսդրքի 401֊րդ հոդւիսծի հարկի ւլճւսրումը սահմանված ժսւմկևտներից 
ուշացնելու դեււլքում ժւսմկեսսսնց յուրաքանչյուր օրվւս համար հսւյւկ վճսւրոդր կւսւք հւսրկւսյին 
գործակալը վճւսրոււք Է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։
ձամւսձայև «Տևդւսկան իևքնւսկստւսփսրման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի դեկաւիսրը 
որպես սեւիակսւև լիադորություն, օրենքով սւսհմւսնված կւսրդով կսւզմսւկեյւպում Է դույքւսհարկի 
դաևձուլքը, ինչպես նսւև ւռեդակւսև հւսրկերը, տուրքերր ե ւ|ճարները չվճւսրող սւնձանց ևկաաւհսւէբ 
օրենքով սահմւսնւլած կւսրդով կիրւսոում Է հւսմաւդւստաւվււան միջոցներ։ Ելևելով վերոդրյււդից ե 
դեկաւիսրվելով ԼԼ Սահմւսնւսդրությւսմբ, ԼԼ հւսրկային օրեևսդյւքով, «Նորմւստիվ իրւսվւււկան ակտերի 
մասին», «Տեւլսւկան ինքևւսկւսուսվարւհսն ւհսսիև», «Վւսրչարարությւսն հիլքունքնևրի և վարչական 
վւսրույթի ւհւաին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. Գադիկ Աււյեւոնակի Գալսւոյաևից հօդոււո Գսււիսո հւսմւսյնքի բյուջե գանձել ընդւսւքեևը 159551/մեկ 
հարյուր հիսունիևը հւսդսւր հինգ հարյուր հիււունւքեկ/ձձ դրամ, որււյես 05-021-0247-0074,05-021-0214֊ 
0052,05-021-0006-0010,05-021-0259-0271,05-021-0243-0014 կադւսւսորւսյիևծւսծկադրերով դույթերի 
դույբսւհայ՜ւկերի դոււքար, ներւսոյալ սաւյժերը։
2. Սույն որոշուլքը կարող Է ւ|ւսրչւսկան վարդով բոդոքարկվել Գ-ավսաի համւսյնքապեւոին դրա ուժի ւ1եջ 
մտնելու օլոիսնից երկու աւ1սւ1ա ընթւսցքոււէ կամ ձւսյւսստւսնի ձանրաււյեւոությւսն վւսրչւսկան դատարան՝ 
ևրկւսմսյա ժւսւքկեւռում։
3. Սույն որոշման պսւհւսնջները չկատւսրելու դեպքում, «Վւսրչւսրւսրության հիլքունբևերի և վւսրչակւսն 
ւիւդւույթի մասին» ձձ օրենքի 88-յպ հոդփււծով սահմաևւլսւծ վարդով ւսյն ենթակսւ Է հւսրկադիյւ 
կսւտարլքւսն՝ ԼԼ ԱՆ ձւսրկւսդիր կւստարուլքն ապահովող ծաուււյույւ>յսւն լքիջոցով սւևբոդոքւսյւկեփ 
դաոնւսլուց եոամսյա ժամկեսւուլք։
4. Սույն որոշման կւստւսրւհււն ընթացքի նկատմամբ հսկողույ&յունն իյււսկւսնւսցնում Է Գւսվւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մւոնոււէ ըևդուևման ւհսսիև օրենքով սւսհմւսնվւսծ պատշսւճ իրադևկելու 
օրվան հաջորդող օրը։
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Հայաստաեի Հանրապեաությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁրւզՅ§հՁզօք6էՁրսո(ց)§աՋւ1.օօրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ի1 650-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ.ՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Նպփկ Վիրաբի Թաղևոսյանը (անձնազիր ՃԻ0733677, ՀԾՀ 1609630637, հաշվաոված ՀՀ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գանձակ, Տերյսւն փող. տուն 19) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսււոարևլ զույքահսւրկ 
վճսւրելու պւսրտականություևները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի օգոստոսի 11-ին 
«Վւսրչարայտւթյւսն հիմունքների ե վարչական փսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ին մսւսի ,,բ" 
ևնյՅւսկևտի հիմքով Գավսաի համայևքապետարաևի աշխւստւսկազմում հւսրուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչսւրարույցյան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայւսստանի Հանրապետու թյւսն 
օյւենքով սւսհմւսևվսւծ կարզով հարուցված և իրականացվսւծ վարչական վսղտւյթի ընթացքամ զործի 
փաստական հանգամանքներ)՜։ բազմակողմանի, լյւիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահւսյտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմինը հաստատվւսծ է համարում 
հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-021-0136-0002, 05-021-0255-0020, 05 
021-0264-0009, 05-021-0213-0024, 05-021-0240-0045, 05-021-0279-0016 կաղաստրային ծածկսւզրով 
հողսւտեսքերը հանղիսաևում են Նորիկ Վիրսւբի Թաղևոսյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման եևթակա զույքահարկը կազմում է 74 420/յոթւսնասունչորս հազար 
չորս հարյուր քսան/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամաևակահւստվածում չ|ւ վճարվել, իսկ Նորիկ Վիրաբի 
Թաղևոսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքւսհստկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում ւսոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 36116 /երեսուևվեց հւսզար մհկ հարյուր 
տսւսնվեց/ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 11-ին «Վարչարսւրության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակւսևերում 2022 թվականի օզոստոսի 26-ին հրավիրվելեև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է/հիմք 11.08.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո 
կայքում/ Նորիկ Վիրաբի Թաղևոսյանը։Վերջինս չի ներկայացել վարչական վայւույթի լսուսներին։ 
26.08.2022ո. վարչական վսւրույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Նորիկ Վիրաբի 
Թաղևոսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎԲՐԲԻՄԸ

ձձ Սահմաևադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պւսրաավոր է օրհնբա| 
սահմանվւսծ վարդով ն չափով մու.ծելհարկեր, տուրքեր, կսւտարհլ պետական կամ համւսյնքային բյուջե 
մուտքադրվող պւսրտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայև ձձ ձսւրկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ դույքի հարկր հարկ վճարոդներիև 
սեփակւսնության իրւսվունքով պւստկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ դույքի համար 
սւսհմանված կսդւդով ձւսյաստանի ձսւնրապետության համւսյնքների բյուջեներ վճարկոդ տեդական հարկ 
է, որը կսվսվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությւսն արդյունքներից։ 
ձւսմւսձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերը ե ֆիզիկւսկան անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները/այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի Յ֊ րդ մսւսով տսհմանփսծ 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության դումայւևերը / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սւսհմանված ւսոաևձնահատկությունները։ 
ձամսւձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեդական հսւրկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում/մարուլք/ է համարվում Օրեևսդրբին հաււ՜աւդատւսսխան 
հաշվւսրկված վճարմսւն ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերի և /կւսմ/ տուդսւնթների 
դումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվառող տեդական 
բյուջեի դանձապետսւկան հւսշվին։ ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401 ֊ր դ  հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետնևրից ուշացնելու դեպքում ժամկևտաևց յուրաքանչյուր օրւիս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամսւձայն «Տեդական ինքնակսաավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվսւծի՝ համւսյնքի դևկավարը 
որպես սեփակւսև լիւսդորություն, օրենքով սահմանվւսծ վարդով կազմսւկերպում է դույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեդական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսնձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելուլ վերոդրյսւլից և ղեկւսվարվելով ձձ Սահմաևադրությամբ, ձձ հարկային օրենսդրքոփ «Նորմւստիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վսւրչւսկան վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. Նորիկ Վիրաբի Թադևոսյանից հօդուտ Գսւվառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 110536/մեկ հսւրյուր 
տաս հագար հինգ հարյուր երեսունվեց/ձձ դրամ, որպես 05-021-0136-0002, 05-021-0255-0020, 05-021-0264 
0009, 05-021-0213-0024, 05-021-0240-0045, 05-021-0279-0016 կադւսստրային ծածկազրերով դույքերի 
դույքահարկերի գումար, ներաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքւսրկվել Գավաոի համւսյևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրփսնից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ ձսւյաստւսնի ձանրապեսաւթյան վարչական դատարան՝ 
երկւսմպա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դառնալուդ եռսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակւսնսւցնում է Գափսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրւիսն հաջորդող օրը։

/

ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐԲՍՅԱՆ

ք.Գավսա
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ձայասաաեի ձանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ՝/ԶրւզՁ§հՋզՋք6էՁրՋՈ@§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 651-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Կորյուե Մամիկոնի Սողոյաեը (անձեազիր 3211003812, ձԾձ , հւսշվաոված ձձ Գեղարքուևիքի 
մարզ, զ. ձւսյրավանք Կենտրոնակաև փող. 2 ֊ր ղ  նրբ. աուն 1) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկա, ձձ հարկսւյին օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ վճսւրեյու 
պարտւսկւսնույպունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի օզոստոսի 17-իև «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթակհաի հիմքով 
Գավսաի համայնքապետսւրանի աշխաաակազմում հւսրուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրների զսւևձման հւսրցի քևնությաև նպատակով։ «Վստչսւրարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձսւյաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցված ե 
իրակւսնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամսւնքների բազմակողմանի, 
լյփվ և օբյեկտիվ քևնությաև արդյուևքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական 
մարմիևը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ Լ՛ԱՍՏԵՐԸ

ձամւսձայն ձձ ձՔԲ-ի կողմից ւորամսւղրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու զնահատմսւն 
տփալների, 1Վ11՚ՏՍՏ1ՏՈ1 ԲճյՏՔՕ 10 1.8 մակնիշի 35 Ք(Վ211 պետհամարանիշի փոխսպրամիշոցը 
հանղիսանում Է Կորյուն Մամիկոնի Սողոյաևի սեփականությունը, ինչը ձձ ձսւրկային օրենսզրքվ 
հւսնղիսանում են հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմսւն ենթակա զույքահարկը կազմում Է 43 000/բառասա եեըեք հւսզալւ/ 2.2, դրամ, ինչը 
2018-2021թթ. ժամանակսւհատվածում չի վճարվել, իսկ Կորյուն Մամիկոնի Սողոյաևի կողմից նշփսծ 
ժսւմանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճսւրելու ւսրղյունքում 
առաջսւցել Է զույքահարկի համար տույժ 11614/տսւսնմեկ հազար վեց հւսյղուր տասնչորս/ ձձ դրամի 
չափով։
2022 թվակսւնի օզոստոսի 17-իև «Վսւրչսղւարությաև և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետայւանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսկաներում 2022 թվականի օզոստոսի 31 –ին հրավիրվել ևև վստչսւկան վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 17.08.2022թ. ծանուցում Ձ2ւ1սրՅր.Ջա 
կայքում/ Կորյուն Մամիկոնի Սողոյւսնը։ ՎԵրջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
3 1 .08 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են պատշաճ ծաևուցվւսծ Կորյուն Մամիկոնի 
Սողոյաևի բւսցակւսյությամբ։



-ԼԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈ ԻՄԸ

ՀՀ Սւսհւքաևադրության 45 ֊ր ղ  հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարզով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետակւսն կամ հսւմւսյնքային րյուջե 
ւէուտքազրվող ւղարտւսղիր ւսյլվճւսրումներ։ Հւսւհսձսւյն ԼԼ Հւսրկւսյիև օրենսզրքի 239-րղ 
հողվածի փոխաղրսւմիջոցի զույքահարկը հարկ վճւսրողևերիև սեփականության իրավունքա| ւղատկսւնող 
հարկմւսն օրյեկտ հւսւնսրվող փոխաղրսւմիջոցիների համար սահւհսնւիսծ կարզով Հայաստանի 
Հաևրաւղետության հւսւէայնքների րյուջեներ վճսւրւխղ տեղւսկան հարկ է, որը կսվսվւսծ չէ հարկ 
վճարողների տնտեսական զործուևեությւսն արղյունքներից։
Համաձւսյև ԼԼ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի ւիոխւսդրւսմիջոցների զույքւսհսղւկ վճարողներ են 
համւսրում կազմակերււյություններն ու ֆիզիկւսկւսև ւսնձինք։ Հւսւհսձւսյև ԼԼ Հարկային օրենսզյ՜ւբի 46-րղ 
հողվածի՝ տեղական հարկերի զծով հւսրկային պսւրտաւխրություևների կատարում /լքարու մ 1, 
հւսմայւվոււէ Օրենսզրքին հաւ1ւսւղատսախան հաշվւսյմյփսծ ւլճւսրւնսն ենթւսկահարկի, իևչպես նաե ղրսւ 
զծով տույժերի ե /կամ/ տուզւսևքների զումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պարտավորություևը հսւշվսաող տեղական բյուջեի զանձապետակւսն հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սսւհմանւիսծ ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հւսրկային 
զործսւկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Հւսւքաձւսյն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի կւսզմւսկերպություևներն ու ֆիզիկական ւսնձինք 
փոխւսղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետակւսն զրանցմաև ժրոսշվառման/ 
ւիսյյւի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարւիս ղեկտեմբերի 1-ը ևերառյալ։ Համաձայն 
«Տեղական ինքնակառավւսրւհււն մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ հւսմայևքի ղեկավարը որսյես 
սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, 
իևչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց ևկատւհսմբ օրենքով 
ււահմանւիսծ կսւրզու) կիրաոում է համապատասխան ւփջոցևեր։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկսւվարվելով ՀՀ Սահմաևսւղրությւսմբ, ՀՀ հւսրկային օրեևսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրւսւիսկան ւսկսւերի մասին», «Տեղական իևքնսւկաոավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վւսրչական վսւրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53 ֊րղ, 58–60֊րղ հողվածներուի որոշումեմ

1. Կորյուն Մամիկոնի Սողոյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամեևը 54614 հիսունչորս 
հազար վեց հարյուր տւսսևչորս/ ՀՀ ղրւսմ որսյես ձ1ՄՏՍ81Տա Բճ.յՏԲ.0 10 1.8 մակնիշի 35 Բ6Հ211 
պետհամարւսնիշի փոխաղրսւմիջոցի զույքահարկի գումար, ներառյւսլ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կարող է վստչսւկան կարզով բողոքարկվել Գւսվւսոի համայևքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսւիս ընթացքում կամ Հայաստանի Հւսնրապեւոության վարչական դատարան՜ 
ևրկամսյա ժւսմկեւռոււք։
Յ.Սույն որոշմսւն պահանջները չկատւսրելու դեպքում, «Վսւրչարարության հիմունքների հ ւիսրչական 
ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հոդվածով սւսհմւսևւխւծ կարզով այն ենթակւս է հւսրկւսղիր 
կատւսրման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծւսոայությւսն միջոցով անբողոքսւրկելի 
ղւսոնւսլուց եռամսյա ժամկետոււհ
4. Սույն որոշմսւն կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընղունւնսն ւ1ասիև օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորղող օյւը։



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

հայասաանի ձանրւսպետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
I I ,  Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅյփՅզՅբօէՅրՅո@§աՁհ<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ի1 652-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռուբիկ Վարղաևի 1սւսչատրյսւնը (անձնազիր՜ ՃՔ0236016, ԼԾԼ 2602560421, հաշւիսռվւսծ ԼԼ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գանձակ, 1ս. Աբուիաև փող. 4 րղ ևրբ. աուն 5) 
հանղիսանսղով զույքահարկ ւիճսւրող սուբյեկա, ԼԼ հարկայիև օրենսզրքով սահւքանվսւծ կսւրզով չի 
կւսաարել զույքահարկ լղարելու պարւոականությունները, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվականի 
օզոստոսի 11 ֊ին «Վարչարսւրությաև հիմունքների և ւիսրչւսկան վարույյվ՜ւ մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մւսսի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքաւզեաարսւնի աշխաաակազմու մ 
հսւրուցվելէ վարչւսկան վսւրույթ՝ զույքւսհարկի զումարների զանձման հարցի քննույպւսն նպատակով։ 
«Վսւրչարւսրությւսև հիլքունքների հ վարչական ւիսրույթի մասին» Հւււյաստանի ձաևրապետա թյսւն 
օրենքով սսւհւհսնված կարզով հսւրուցված և իրակսւնացված վարչական վարույթի ընթացքամ զոյւծի 
փաստական հաևզւսմանքևևրի բազւ1ակողւ1անի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտևլով 
զործի բոլոր հանզաւհսնքևերը, վսւրչւսկւսն մսւրւփնը հաստատված է հւսմարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողւփց տրւսւհսղրված ԼԼ Հարկւսյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահւսրկով հւսրկվող օբյեկտ համսւրւխղ Գավառ համայնքի 05-021-0241 0117, 05-021-0045-0003, 05 
021-0213-0099, 05-021-0247-0095, 05-021-0259-0117 կաղաստրսւյին ծածկազրով հողատեսքերր 
հանղիսանում են Ռուբիկ Վսւրղանի 1սսւչատրյսւնի սեփսւկանություևը։
Անշարժ զույքերի հաւհսր ւլճարմւսն ենթսւկա զույքահայւկը կւսզմում է 47 147/քառսաունյոթ հազար մևկ 
հսւրյուր քառասունյոթ/ ԼԼ ղլ՜ւսւմ, ինչը 2008–2021թթ. ժւսմւսնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Ռուբիկ 
Վարղւսևի 1օաչաւռրյսւնի կողւփց նշւիււծ Ժաւ1ւսնակւսհատվւսծի զույքահարկը օրենքով սւսհմանված 
ժամկետում չվճսւրելու արղյունքում սւռւսջացել է զույքահարկի հաւ1ար տույժ 37 992/ևրեսունյոթ հւսզւսը 
ինը հարյուր իննսուևերկու/ՀՀ դրամի չսսիով։
2022 թվականի օզոստոսի 11-ին «Վարչւսյւսւրությւււն և ւիսրչսւկւսն վւսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30 րղ 
հողվսւծի 1-ին ւհսսի ,,բ" կետի հիմբուլ Գւսւիսռի հւսւ(այևքապետւսրանոււք հսւրուցված վայրական 
վւսրույթի շրջւսնսւկւսներում 2022 թվակւսևի օզոստոսի 26-իև հրւսվիրվևլեև վարչական վսղաւյթի 
լսուլքներ, ոյւիև մասնակցելու նպատակով պաւոշսւճ ծաևուցվել է /հիմք 11.08.2022թ. ծաևուցոււք 32ժ3ր3ր.3ա 
կայքոււն Ռուբիկ Վւսրղաևի 1սաչատրյաևը։ Վերջինս չի ներկայացել վսղւչական վարույթի լսուԱ՚ներին։ 
26.08.20222. վարչական ւիտրույթի լսոււ1ներն իրւսկանացվել են ւղւսւոշւսճ ծանուցված Ռուբիկ Վարղւսնի 
1սւսչատլղանի բացւսկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհւքւսևադրությւսև 45-րդ հոդվածի համաձւսյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարւոավոր է օրենքով 
սահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքւսզրվոդ պարտադիր ւսյլ վճարումներ։
ձւսմաձայև ձձ ձարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեւիականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով ձայաստւսևի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձւսմաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 236-րդ հողւիսծի կազմակերպությունները և ֆիզիկական ւսնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները/այդ թվում՝ Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի Յ ֊րդ  մւսսով սւսհմանված 
դեպքեյաւմ ու կարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտւսվորության գումարները անշարժ 
զույքի զտևվևլու վւսյրի հաւքայևքի բյուջե են ւ|ճւսրում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի Իր ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվսւծով սահմանված ւսռանձնահւստկություևները։ 
ձամաձւսյն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ հողւիսծի տեղական հարկերի զծով հարկային 
ւդսւրտսսիւրությունների կսւտւսրում/մարոււք/ է հւսմարվում Օրենսզրքին համապւստասիսսն 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաե դրա զծով տույժերի և ՜կամ/ տուզանքների 
զոււէւսրների վճարումը հւսմապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվւսռող տեղական 
բյուջեի զանձապետսւկաև հւսշկին։
ձսւմւսձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկևտներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա հսւլքար հարկ վճարողը կւսմ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։
ձամաձւսյն «Տեղական ինքնակաուսվարմսւն մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հողւիսծի՝ հւսմւսյնքի դևկաւիսրը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված կարզով կսւզմակերպում է զույքւսհւսրկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձանց նկսսոԱ՜ամբ 
օրենքով սահմանված կարզուլ կիրսաում է հւսմապատասխան միջոցներ։ Ելնելով վերոզրյալից և 
ղեկաւիսրվելով ձձ Սահմսւնադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավակսւե ւսկտերի 
մասին», «Տեղական ինքևւսկառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդւիսծներով, որոշումեմ

ԻՌուբիկ Վսւրդանի Խաչատրյաևից հօզուտ Գաւիսռ համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմենը 85 
139/ութսունհիևզ հազար մեկ հարյուր երեսունինը/ձձ դրամ, որպես 05-021-0241-0117, 05-021-0045-0003, 
05-021-0213-0099, 05-021-0247-0095, 05-021-0259-0117 կաղաստրւսյին ծածկւսզրերով զույքևըի 
զույքահարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվելԳաւիսոի համայնքաււլետին դրա ուժի մեջ 
ւէտնելու օրւիսնից երկու ւսմսւիս ընթացքում կամ ձայասսսսնի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկաւմււյա ժւսլքկևտոււհ
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե փսրչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված կարզով այն ենթւսկսւ է հարկադիր 
կւստւսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն սսդւսհուիւղ ծառայության միջոցով ւսնբողոքարկելի 
դստնւսլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմաև ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավսւռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդուևւհոև մասին օրենքով սահմանված պւստշւսճ իրազեկելու 
օրւիսն հաջորդող օրը։

յ ք
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաւսռւսնի Հանրւսպետության Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ. Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\,ՅոզՋ§հՋզՋքք>էՅրՋՈ(3)ջրոՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ա 653-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գսպիկ Սերյոժայի 1սաչաարյաեը (աեձեազիր՝ 13923818, ՀԾՀ՝ 3414620340, հաշվսավսւծ ՀՀ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գանձակ, Ս. Կւսպուաիկյան փող. 2-րղ փկղ. տուն 1) 
հանղիսսւնալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկսւյին օրենսզրքով սւսհւհսնվսւծ վարզով չի 
կաաւսրել զույքւսհարկ վճարելու պարւոակւսևությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի 
օզոստոսի 11-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակէտի հիմքով Գւսվւսռի համայնքաւղետարւսնի աշխատակսւզմում 
հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումսւրների զանձման հայւցի քննությսւն նս|սւտսւկով։ 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստաևի Հաևրապեաության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրակւսնացւիսծ վարչական վսւրույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քևնությաև ւսրղյունքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքներր, ւ)արչակւսն մարմինը հաստատվսւծ է համարում հետեյայր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հաւ1աձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրաւէաղրված ՀՀ Հարկսւյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հւսրկւխղ օբյեկտ համսւրվող Գավւսռ համայնքի 05-021-0212-0076, 05-021-0072 0014,05 
021-0038-0013,301-038,05-021-0270-0024,05-021-0240-0084 կւսղաստրւսյին ծածկւսզրով հողսոոեււքերը 
հւսնղիսանում են Գսպիկ Սերյոժայի Իյաչատրյանի սեփակաևություևը։
Անշարժ զույքերի հւսմար վճսւրման ենթակւս զույքահարկը կազմում Է 75000/յոթանասունհինզ հազար/ 22 
ղրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվւսծում չի վճւսրվել, իսկ Գսպիկ Սերյոժայի 1սաչսւտրյանի 
կողմից նշւիսծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճսւրեյու 
ւսրղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 51961/հիսունմեկ հազար ինը հարյուր 
վաթսուևմեկ/ ՀՀ ղրսւմի չափով։
2022 թվւսկսւնի օզոստոսի 11-ին «Վւսրչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապեւոարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օզոստոսի 26-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 11.08.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3րո 
կւսյքում/ Գսպիկ Սերյոժայի 1սաչատրյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական փսրույթի լսոււքներին։ 
26.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկաևսւցվել են պատշաճ ծւսնուցված Գազիկ Սերյոժայի 
1սլսչատրյանի բւսցւսկւսյությւսւքբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաևադրության 45 ֊ր դ  հոդվսւծի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով 
սահմանված կսւրդով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտբազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ձձ ձարկսւյիև օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփսւկանությաև իրավունքով պատկւսնող հսւրկման օբյեկտ հսւմարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կսւրդով ձայաստանի ձսւնրապետության համսւյնքնևրի բյուջեներ վճսւրվոդ տեդական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեությւսն արդյունքներից։ 
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկսւկան անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի Յ ֊րդ  մասով սահմանված 
դէպքերուն ու կսւրդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոանձնահատկությունները։ 
ձամաձւսյն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղւսկւսն հսւրկերի դծով հարկային 
պարտավորություևների կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարմաև ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերի և /՛կամ/ տուգանքնեյփ 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվառող տեդական 
բյուջեի դանձապետւսկաև հւսշվիև։
ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրւսքանչյույւ օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճւսրոււ( է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամսւձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ձձ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համւսյևքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսդորություն, օրենքով սւսհմանված 
կարգուէ կազմւսկերպում Է դույքւսհարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց նկւստմամբ օրէնքով սւսհմանւիսծ կւսրդով կիրսաում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելու) վերոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսդրբով, «Նորմատիվ 
իրւսւիսկւււն ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքևակառավարմսւն մասին», «Վւսրչարւսրությւսն հիմունքների 
և վարչակւսն վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով, որոշումեմ

ԼԳւսդիկ Սերյոժայի 1սաչատրյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմենը 126961/մեկ 
հսւրյուր քսանվեց հազար ինը հսւրյուր վաթսուևմեկ/ ձձ դրամ, որպես 05-021-0212-0076, 05-021-0072– 
0014,05-021-0038-0013,301-038,05-021-0270-0024,05-021-0240-0084 կւսդաստրայիև ծածկադրերով դույքերի 
դույքսւհարկերի գումար, ներաոյալւռույժերը։ 2.Սույն որոշումը կարող է վարչական կարդա) բողոքսւրկվել 
Գավաոի համայնքապեւռիև դրա ուժի լքեջ մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա ընթսւցքում կամ ձայաստանի 
ձսւնրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյսւ ժամկետում։ 3.Սույն որոշման պահանջները 
չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ 
հոդվածով սահմանված կսւրդով այն եևթակա է հարկադիր կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարունէն 
ապահովող ծաոայության միջոցով սւնբողոքարկելի դառնալուդ եոամսյսւ ժաւէկետում։ 4.Սույն որոշման 
կատարման ընթացքի նկւսւոմամբ հսկողությունն իրականացնում Է Գավաո համայնքի ղեկափսրը։
5.Սույն որոշոււէև ուժի մեջ Է մտևում ընդունման մասին օրենքով սահմանված ււյաւռշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։

ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

20հձ թ 
ք. Գավսա /



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հսւնրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՋզՋթ6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
02 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 654-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արայիկ Վազզեևի Ջարզարյանը (աևձնւսզիր՝ ՃՃ0578261, ՀԾՀ՝ 1508630852, հաշվառփսծ ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, զ. Հւսյրավաևք Բարի Բւսլուսաի ւիող. տուն 3) հւսնղիսւսևսւլով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկայիև օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաասւրել զույքահարկ վճարելու 
սյւսրտականություևնեյւը, ինչի կւսպակցությւսւ1բ 2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վւսրչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվւսծի 1-ին ւ1սւսի ,,բ" ենթսւկևտի հիմքով 
Գաւիսոի համայնքաւզևտարանի աշխատսւկազմում հսւրուցվել Է վարչւսկան ւ|արույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրների զւսևձւհսն հարցի քննության նւզատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և ւիսրչական 
վարույթի մասին» Հայասւռսւնի Հանրաւղետույղան օրենքու) սահւհսևւիսծ կւսրզով հարուցվւսծ հ 
իրսւկւսնացվւսծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիաստական հանզսււքանքների բսսլմակողմանի, 
ղւիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզաւհսնքևերը, վարչական 
մսւրմիևը հասւուստված Է հաւհսրոււք հետեյւսլը.
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Հսւմաձւսյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողւփց ւորսւմւսղրւիսծ ւիոխւսղրսւմիջոցների հաշվառւհււն ու զնահւստմւսն 
տվյւսլևերի, \Ղ\.2 21219 մակնիշի 31 ԼՕ 336 պետհամւսրաևիշի ւիոխաղրամիջոցը հանղիսւսնում Է Արայիկ 
Վազզենի Ջարզայղանի սեւիսւկւսնությունը, ինչը ՀՀ Հարկայիև օրենսզրքւլ հւսնղիսանում են հստկվող 
օբյեկտ։
Գույքի համար վճւսրւհսև ենթւսկա զույքահարկը կազմում Է 114 600/մեկ հարյուր աասնչորս հսպար վեց 
հարյուր/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2008–2021լ&թ. ժւսմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Արայիկ Վսսյզենի 
Զարզսղղանի կողմից նշված ժամանակահւսւովւսծի գույքահւսրկը օրենքով սւււհմանւլած ժահկետում 
չվճսւրելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 52 359/հիսուներկու հազար երեք 
հւսրյուր հիսուևինը/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարարության ե վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1 ֊ին  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքւսպետարանում հւսրուցված վարչական 
վարույթի շրջւսնականերում 2022 թվակւսնի օզոստոսի 31 –ին հրւսվիլււխլ են վարչական վւսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակու) պատշաճ ծսւևուցվելէ /հիմք 17.08.2022յօ. ծւսնուցում ՅշնՅրՅՈՅՈ՜ւ 
կայքում/ Արայիկ Վազզենի Ջարզարյանը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վւսրույթի լսամներին։ 
31.08.2022թ. վարչսւկւսև վարույթի լսոււէներն իրականսւցվելեն ւզատշաճ ծւսնուցփսծ Արայիկ Վւսզզենի 
Ջսսրզարյւսնի բացակւսյույղւսմբ։
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ձձ Սսւհմաևաղրության 45 ֊ր դ  եոդվածի հւսմաձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաւսվոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մոևծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքս։փն բյուջե 
մուաքադրւխղ պարտադիր ւսյլ կճարուլքևեր։
ձաւքսւձայև ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 239-րդ հողվածի՜փոխաղրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփսւկանության իրսւվուևքով պսւտկանող հարկմաև օբյեկտ համարվող կւոխադլւսււփջոցիների համար 
սահւհսևւիոծ կւսրզով ձսւյաստանի ձաևրասլետության համւսյնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխւիսծ չէ հարկ վճսւրողների տևտեււական զործունեության արդյունքներից։ ձւսմաձայն ԼԼ 
հւսրկային օրենսզրքի 240-րդ հողվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են համարում 
կւսզմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինք։
ձւսմւսձւսյև ԼԼ ձւսրկսւյին օրենսզրքի 46-րդ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկսւյին 
պւսրտաւիղտւթյուևների կատարում /մսւրում/ է համարւխւմ Օրենսզրքին համապատւսսխան 
հաշվարկփսծ վճսւրման ենթսւկահարկի, իևչպես ևաև ղրա զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքների 
զումարևերի վճսղաւմը համապատասխան հարկի զծով պալւտափղաւթյունը հւսշւ|ստող տեղական 
բյուջեի զանձապետակսւն հաշւփն։ ձամւսձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկեսաւնց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կւսմ հարկային զործակւսլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամւսձայն ձձ 
հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի՝ կւսզմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք 
ւիոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական զրանցման /հաշվաոման/ 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային սւարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ։ 
ձամաձայն «Տեղական իևքևակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սւսհմանված վարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես ևաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյսւլից ն ղեկավարվելով ձձ Սահմաևաղրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական իևքևակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 53-րղ, 58–60֊րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Արայիկ Վազզենի Ջարզարյանից հօզոււռ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամեևը 166 959/մեկ 
հարյուր վաթսունվեց հազար ինը հարյուր հիսունիևը/ ձձ դրամ որպես ՎՃ2 21219 մակևիշի 31 ԼՕ 336 
պետհամարանիշի ւիոխաղրամիջոցի զույքահարկի գումար, ներւսոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչւսկւսն վարզով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից ելւկու սւմսվա ընյ&ացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 88-րղ հողվածով սահմանված վարզով այն ենթակա է հարկադիր 
կասոսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքսւրկելի 
ղաոնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընղունլքան մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորղող օրը։
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Հայաստանի Հսւնրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՁոզՁ§հՋզՁբ6էՅրՁՈ@§րոՋմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 655-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏՈԻԹՅԱՆ 5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 29 ՀԱՄՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱՇ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲՈՐԻԿ 1սԱՉԱՏՈԻՐԻ ԽՈԻՆՈՅԱՆԻ, ԿԱՐԻՆԵ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 
ՉՔՈԼՅԱՆԻ, ԳԱՅ ԱՆ Ե ԲՈՐԻԿԻ 1սՈԻՆՈՅԱՆԻ, ԳՈՀԱՐ ԲՈՐԻԿ Ի 1սՈԻՆՈՅԱՆԻ, ՀՈՎԻԿ 

ԲՈՐԻԿԻ էսՈԻՆՈՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ 
ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԲԻՆՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼԲԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավւսկաև ւսկաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի, 
«Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և «Ինքնակամ 
կաոույցևերի օրինակաևացմւսև և տնօրիևմաև կարզը հաստատելու մասին» ՀՀ կաոավարությսւն 
18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կաոավարության 05 
հուևվարի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշմաև հաստատվսւծ կարզի պահանջներով, ՀՀ Կաոավարության 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրւսպետության քսպաքային ե գյուղական բնակավայրերուն 
ներբնակավւսյրւսյիև աշխարհագրական օբյեկտների անվսւնակոչմաև, անվանւսփոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի հւսմարակալման, 
հասցեսւվորման ու հասցեների պետական զրանցմաև կարզը հաստատելու և հւսսցեների 
զրանցմաև լիսպոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021 թ ֊ի  1\՚ 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընդունելով 02.09.2022թ. տրված Գավսաի հողային բարեփոխու մների ե 
սեփւսկանաշևորհման հսւևձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվածքը, 
որակավորում ունեցող սւնձ ԹաթուլԱշոտի Ջսւնոյաևի /որակավորման վկայականի համար 
0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 22.07.2022թ–իև տրված ինքնակամ շիևություևներր 
հսւշվաոված լինելու վերսւբերյալչափագրման տվյալևերի մուտքազրման 2022ՕՀ71.Ւ1Օ 
ծածկագիրը, «Դավիթ Աոաքելյան» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի ու շեևք-շինություևների 
հատւսկազծերը, համաձայն որոնց Գավաո համայնքի Ազատության 5-րղ փողոց թիվ 29 
հւսսցեում զտնվող ընդհանուր հողամասը չւսփազրվելէ, հսւտկացվել է 0.09 հա, ինչը փաստացի 
կազմում է 0.09000 հա, որը Բորիկ Խաչատուրի 1սունոյանին /ծնված 24.09.1951թ–իև/ ընդհանուր 
համատեղ սեփակաևությաև իրավուևքով պատկանող հողամասն է և հսւշվի սանելով. որ 
օրինական կսաուցված 382.80 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք-շիևություևևերի /կսաուցված 
1989թ./ կսաուցման ու սպւսսարկմաև համար անհրաժեշտ 0.09000 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ 
հողային օրենսզրքի 60-րդ հողվածով սահմանված սահմանափակումների ցսւնկում, իևչպես 
նաե իևժեներատրաևսպորտային օբյեկտների օտւսրման զոտիներում, չի աոաջւսցնում 
սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերւսկսւնդնել Գավաո համայնքի Ազատությաե 5-րդ փորոց թիվ 29 հասցեում գան կող 
ղույքայիե միավորի եկաամամբ Բորիկ Խաչատուրի Խունոյւսևի /ծնվսւծ 24.09.1951թիև/, Գւււրիևե 
Սերյոժսւյի Չքոլյաևի /ծնվսւծ 08.03.1957թ–իե/, Գայաևե Բորիկի 1սուևոյաևի /ծնվսւծ 13.10.1976թ– 
իև/, Դոեւսր Բորիկի 1սուևոյաևի /ծնվսւծ 25.02.1978թ–ին/, ձովիկ Բորիկի Խունոյսւնի /ծնվսւծ 
15.09.1980թ ֊իև/ հողօգտագործմւսն իրավունքը, բնակելի ասւն կսաուցման ե սպաասրկմսւն 
համար հաակացվսւծ հողսւմասի դույքայիև իրավունքևևրը ձաևւսչելով ևրւսնց սևկոսկաևությաև 
իրսւվուևքը 0.09000 հսւ ընդհւսնուր մակերեսով հողւսւքասի նկսւտմաւքբ և օրինական կւսռուցվւսծ 
382.80 քմ մակերեսով բնակելի տան /կւսոուցված 1989թ./ նկատմսսքբ՝ որպես օրինսմւաև 
տիրւսււյետվող զույր։
2. Գաւ|ւսո հսո1այևբի Ազււսոությւսն 5-րդ փոդոց թիվ 29 հւսսցեի բևւսկավսդրերի նպատւսկսդիև 
նշանւսկությաև բևւսկելի կառուցապատւևսն դործաոևւսկաև նշսւնակությաև հոդւսմսաի վրա 
իևբնակւսմ կսւռուցված 382.80 քմ. լքակերեսով բևւսկելի տունը /կաոուցւլւսծ 1989թ–ին ճան աչել 
օրինական տրսւմադրելով ճւսրտարսււդհտւսհւստւսկադծայիե աոաջադրւսևբ կիսակաոույցն 
ւսւիււրտիև հւսսցևեւու նպւստւսկով։
3. Անշարժ դույքիև տրւսւքադրել Գւսվւսո հւսւքսւյնբ, Ադււււոությւսև 5-րդ ւիոդոց, թիվ 29 հասցեն։
4. Շևնք-շիևություևները չևև հակասում քւււդաքաշիևւսկսւև ևորմերին ե դրւսնց մսւկեըեսներր 
որոշվում են քարտեզւսդրման, դեոդեզիւսյի, չափսպրմսւն /հսւշվառման/ ե հողաշինարարությսւն 
դործուևեություն իրականացնելու իրւււվունք ունեցող կւսզւևււկերսլությունևերի /ւսնձի/ կողմից 
տրվւսծ հսւտւսկւսդծերիև հւսւէապսւտւսսխան։
5. Սույն որոշումը ներկայւսցևել2.2. անշարժ զույքի կւսդւսստրի պեւռսւկւսև կոմիտևի անշարժ 
դույքի դրանցմսւն լքիււանւսկան ստորւււբաժւսնոււք՝ դույքսւյին իրսւվանքևերի պետական 
դրանցում կսւտարելու հւսւքւսր։
6. Բրոշմւււև կւսւոսւրլքաև հսկոդությունը դնել Գավաո հւսմւսյնքի դելւսկարի տեդւսկսդ 
Գ. Բոշյանի վրա։



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապետությսւն Գեղսւրքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\^րւզՁ§հՁզՋք6էՋրՁՈ@§աՋւ1.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
05 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ի1 656 Ա

ԳՌԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ասաեեթ Արաաշեսի Ավեաիսյաեը (աեձնազիր 006166417, ձԾձ 5708940484 , հաշվւսովւսծ ձձ 
Գեղսւրքունիքի մարզ, զ. ձայրսւվաևք Մայիսի 9 փող տուն 13) հւսնղիսաևալով զույքահարկ վճարող 
սուրյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահւհսնված վարզով չի կասոսրել զույքահարկ վճւսրելու 
սրսրտականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի օզոսաոսի 17-իև «Վստչարսղաւթյսւն 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթւսկեաի հիմքով 
Գավաոի համայնքասյևտարւսնի աշխատակսպմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձմաև հսւրցի քևնությւսև նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձայաստւսնի ձսւնրապետության օրենքով սահմանւխւծ կսւրզով հւսրուցված և 
իրականսւցված վարչական վարույթի ընթւսցքուլք զործի փաստական հսւնզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզսսքւսնքները, վարչական 
լքարմինը հաստաաված Է համարում հետհյսւլը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամսւձայն ՀՀ ձՔԲ-ի կողւվւց տրսոհսղրվւսծ փոիսսղրամիջոցևևրի հաշվսամսւն ու զևահատմաև 
տփ ալն երի, 1ԳՏՔԸՏՕք,Տ–13ՏԻ12 <ՅԼ& 320 մակնիշի 01 Ք(փ101 պետհամարաևիշի ւիոխաղրամիշոցը 
հւսնղիսանում Է Ասաևեթ Արտսւշեսի Ավետիսյաևի սեփականություևը, ինչը ձձ ձսւրկւսյին օրենսզրքվ 
հւսևղիսանում են հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճսւրման ենթսւկա զույքահարկը կազմում Է 166 200/մեկ հարյուր վաթսունվեց հազար 
երկու հսւրյուփձձ ղրսւմ, ինչը 2015-2021թթ. ժամսւնւսկահատվածում չի ւլճարվել, իսկ Ասանևթ Արտսւշեսի 
Ավեաիսյւսնի կողլքից նշված ժամսւևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չւ(ճւսրելու ւսրղյուևքոււ1 ւսոաջացել Է զույքահարկի հւսմւսր տույժ 32 775/երեսուևերկու հազար յոթ 
հարյուր յոթւսնւսսունհինզ/ ձձ ղրւսմի չափով։
2022 թփսկսւնի օգոստոսի 17-ին «Վւսրչարսւրության և փսրչակւսն վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ֊ին  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գսսիսռի համւսյևքապեւռարանոս1 հսւրուցւլած վայւչական 
ւլսւրույթի շրջանականերում 2022 թվականի օգոստոսի 31 –իև հրսւվիրվել են ւլալւչսւկան վարույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 17.08.2022թ. ծանուցում 3՜/ժ31Ջր.Յտ 
կայքում/ Ասանեթ Արտւսշեսի Ավեսփսյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչւսկան վւսրույթի լսումներին։
31.08.2022թ. վարչական ւլարույթի լսումներն իրականւսցվհլ են պւստշսւճ ծանուցւիսծ Ասանեթ 
Արտւսշեսի Ավևտիսյան րւսցւսկայությամբ։
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ԼԼ Սահմանադրությւսն 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձայե՝ յուրաքանչյուլւ ոք ւդարտավոր է օրեեքւո1 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
լքւոտքադրվող պարտւսդիր այլ վճարումներ։ Հւսմաձայն ԼԼ Հարկողին օրենսդրքի 239 ֊րդ 
հոդւիսծի ւիոխադրաւքիջոցի դույքւսհւսրկը հարկ վճարողնեյփն սեփւսկաևությաև իրավունքով պատկանող 
հարկմւսն օբյեկտ համւսրվող փւվսադրամիջոցիների հալքար սահմանված վարդով ապաստանի 
Հաևրւսւդետությաև հւսմայնբների բյուջեներ վճւսրվող տեղւսկւսն հւսրկ ե, որը կւսխփսծ չէ հարկ 
ւլճւսրողների տնտեսական դործունեությսւև արդյունքներից։
Հսւմւսձւսյև ՀՀ հւսրկւսյին օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքւսհսդւկ վճսդաղներ են 
հսւմարոււք կւսզմւսկերւցույ<ղուննելւն ու ֆիզիկական ւսնձինք։ Հւսմաձւսյն ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդւիսծի տեղակւսն հարկերի դծով հւսրկւսյին ւդարտավորություևևերի կատարում /մւսրամ է 
համւսրվում Օրենսդրքիև համաւդսսոասխաև հաշվսւրկւիսծ վճւսրմւսն եևթւսկւսհարկի, ինչսփս նաև դրա 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուդսւնքների զումւսրների վճարումը համապւստասիւան հւսրկի դծով 
սրսրտավոյ՜աւթյունր հսւշւիսոոդ տեդւսկսւն բյուջեի դաևձապեւոակւսև հւսշվին։
Հւսմաձւսյն ԼԼ հսւրկային օրենսդրքի 401-րդ հոդւխւծի հարկի վճարումը սահմանված մամկետներից 
ուշացնելու դևպքոււէ ժամկետսւևց յուրւսքանչյուր օրվա համար հարկ ւխ՜ւսրոդը կամ հարկային 
դործւսկալը վճւսրոււք է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Հւսւհոձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի կազլքակերսւություններն ու ֆիդիկական ւսնձինք 
ւխվսա դրա միջոցն երի դույքւսհւսրկի տարեկան դոււ1արները իրենց ւդեսսսկւսն դրւսնցման /հաշվսաման/ 
վայրի համայնքի յդուջե են վճարոււ1 միևչե հւսրկւսյին ւուսրւիս դեկտեմբերի 1-ը ևերւսոյւսլ։ Հսւմւսձւսյև 
«Տեղւսկւսն ինքնւսկաոավւսրման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՜ համւսյնքի դեկւսվսւրը որպես 
սեւիսւկւսն փւսդորույպուև, օրենքով սահւհսնւիսծ կւսրդով կադմակերպոս1 է զույքահարկի դանձումը, 
ինչպես նաև տեղական հւսրկևրը, տուրքերը ե վճարները չվճարող սւնձւսնց նկաս՜սհսմբ օրէնքով 
սահմանվւսծ կարդուլ կիրառուլք է համաւդւստւսսխւսև միջոցներ։
Եփելով ւլերոդրյալից և ղեկափւտվելով ԼԼ Մահմանադրությւսմբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքոփ «Նորլքսսոիվ 
իրավակսւն ւսկւոերի լքասին», «Տեղական իևքնակսաափսրման մւսսին», «Վւսրչւսրարության հիմունքների 
ե վւսրպսկւսև վւսրույթի ւ1ասիև» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58–60֊րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Ասւսնելօ Արտաշեսի Աւ(ևւոիսյանից հօդուտ Գավաո հւսւ1այնքի բյուջե դանձել ըևդաւ1եևը 189 975/մեկ 
հարյուր ութսունինը հազար ինը հարյուր յոթաևասուևհիևգ/ՀՀ դրամ որպես ե1Տ11Բք,ԲԸՏ–8հ.\ճ ՕԼԲ 320 
մսւկնիշի 01 1Հ(վ 101 պետհւսմարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի դումար, ներառյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշոււփ կւսրող է վարչական կւսրդւ՜խ բոդոքսւրկվել Գւսւիսոի համւսյևքւսւդետին դրա ուժի ւ1եջ 
մտնելու օրւիսնից երկու ւսմսվւս ընթացքում կամ 2ւսյսատանի Հանրապևտությաև ւխւրչակսւն դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշւհսն ւդահւսևջևերը չկատարելու դեւդքում, «Վւսրչարւսրությւսն հիմունքների ե վսպչական 
վարույթի ւ(սւսին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվւսծուլ սւսհւ1սւնւխւծ կարդու| այն հնյասկա է հարկադիր 
կատարմւսև՝ ԼԼ ԱՆ 2արկւսդիր կւստւսրոււհւ սւպահուխղ ծաոայության միջոցով աևբողոքսւ|փելի 
դւսոնւսլուց եռաւքսյսւ ժաւքկետում։
4. Սույն որոշման կւսսււսրման ըևթացքի նկատմամբ հոկողույպունն իրւսկւսնւււցնոււ1 է Գւսփսո համւսյնքի 
դևկաւիսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւեոնոււք ընդունման մասին օրենքով սւսհմաևւիսծ պսսռշաճ իրազեկելու 
օրվւսև հսւջորդող օրը։
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ձսւյաստանի ձանրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՁոզՋ§հՋզՅթ6էՋրՋՈ@§աՋմ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 657-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿ ԱՆ

Քաղաքացի Ալեքսանղր Պւսնայոփփևը (աևձևազիր՝ 3214524050, ձԾձ՝ , հաշվաոված ձձ Գեղարքուևիքի 
մարզ, զ. ձայրավանք Կենարոևական փող. տուն 1) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ձձ 
հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարաականությունները, ինչի կասրսկցությւսմբ 2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակևտի հիմքով 
Գւսվաոի հսւմայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքւսհւսրկի 
զումստների զանձմւսն հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վսւրույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և 
իրակտևացվւսծ վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ ե օբյեկտիվ քևնությաև ւսրղյունքում, բացահսւյտելով զործի բոլոր հւսնզամանքևերր, վարչական 
մսւրմինը հաստատվսւծ Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐՐ

ձամւսձայն ձձ ձՔԲ ֊ի  կողմից տրւսմաղրված փոխաղրամիջոցևերի հաշվսաւքան ու զնահատմաև 
տփսղների, 1մԸ1ձԼԼՕէ։Տ֊Տա2 Շ 350 մսւկնիշի 42 Շձ. 149 պետհսւմարանիշի փոխւսղյ՜ւամիջոցր 
հւսնղիսաևում Է Ալեքսանղր Պանտյուխիևի սեփակաևություևը, ինչը ձձ ձսւրկային օրենսզրքվ 
հսւնղիսանում են հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմւսն եևթակա զույքահարկը կազմում Է 257 725/երկու հարյուր հիսուևյպծ հազար յոթ 
հւսրյուր քսւսևհինզ/ ձձ ղյւամ, ինչը 2019–2021թթ. ժամանակսւհւստւիսծում չի ւիսսրվել, իսկ Մլեքսաևղր 
Պսւնտյուխինի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվսւծի զույքահարկը օրեևքու) սսւհւհսևված ժամկետում 
չվճւսրելու արղյունքոււ1 աոաջւսցևլ Է զույքահւսրկի հւսւհսր տույժ 45 391/քաուսսունհինզ հազար երեք 
հսւրյուր ինևսուևմեկ/ձձ դրամի չափով։
2022 ւծվւսկաևի օզոստոսի 17-ին «Վարչարարության և վարչական վսւրույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գսււիսռի համայնքապետսղ՜ւաևում հարուցված վայւչսւկաև 
վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվւսկանի օզոստոսի 31 –ին հրսւվիրվել են վարչական վսւրույթի 
լսոււ1ներ, որին մւսսնսւկցելու նպատակով ւզատշաճ ծանուցւխլ Է /հիմք 17.08.2022թ. ծւսնուցում 32ճ3ր3ր.3րո 
կայքում/ Ալեքսանղր Պանտյուխինը։ ՎԵրջինս չի ներկայացելվարչւսկան վարույթի լսումներին։
31,08.2022թ. փսրչակսւն վարույթի լսումներն իրականսւցվել են պաւոշւսճ ծւսնուցված Ալեքսանղր 
Պւսևտյուխինի բացսւկայությաւքբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհմանաղրության 45-րդ հոդվածի համաձւսյև՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյն ձձ ձարկային օրեևսդրքի 239-րդ հոդվածի՝փոխադրամիջոցի դույքահարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հսւրկման օբյեկա համարվող փոխաղրւսմիջոցինեյփ համար 
սահմանված կարզով ձայաստանի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արղյունքևերից։ ձամաձւսյն ձձ 
հարկային օրենսզրքի 240-րդ հողվածի փոխւսղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են համարում 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
ձամաձւսյն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հւսրկերի զծով հարկային 
պւսրտավորությունևերի կատարուն /մարում/ է համւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճւսրմսւն ենթսւկահարկի, ինչպես նաե ղրա զծով տույժերի և /կամ/ տուզսւևքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պսւրտավորությունը հաշվաոող տեզական 
բյուջեի զանձապետւսկան հւսշվին։
ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկևտւսնց յուրաքանչյուր օրփս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
ձամաձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հողվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք 
լիոխաղրամիջոցևերի զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական զրանցման /հաշվսաման/ 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։ ձամաձւսյն 
«Տեղական ինքևակսաավւսրման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես 
սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, 
ինչպես նաե տեղական հարկեյւը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձաևց ևկատմամբ օրենքով 
սահմանված կարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։ Ելնելով վերոզրյալից և ղեկւսվարվելով ձձ 
Սահմանաղրությւսմր, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավակաև ակտերի մասին», «Տեղական 
ինքևակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 
53-րղ, 58-60-րղ հողվածևերով, որոշումեմ

1. Ալեքսանդր Պանտյուխինից հօզուտ Գւսւիսռ համայնքի բյուջե գանձել ընղւսմենը 303 116/ երեք հարյուր 
երեք հազար մեկ հարյուր տասնվեց/ ձձ դրամ որպես ձ1Տ11ՐՏՕՏՏ–8հԻ12 Շ 350 մակևիշի 42 (ձձ 149 
պետհամարաևիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի զումւսր, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքւսրկվել Գավսաի համայևքապևտիև ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանյւապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հոդվսւծով սահմանված կարզով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմաև՝ ձձ ԱՆ ձւսրկւսղիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքարկհլի 
ղաոնսւլուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմւսև կւստւսրման ընթւսցքի նկւստմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկ ա վ ա ր ը ։

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմւսն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հսւջորղող օրը։
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2այաստւսևի 2անրսւպետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^3ոզ3§հ3զ3բ6է3ր3ո@§ա311.օօա
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ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՈԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վուսմ Ռոլաևդի Մաղաքյաեը (աևձնազիր՝ ՃՈ0542413, ԼԾԼ՝ 3802910748 , հաշվառւիսծ ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, գ. ճայրավաեք Բարի Գալուստի փող. տուն 39) հանղիսանւսլով զույքսւհարկ վճարող 
սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կարզով չի կատսւրել զույքահարկ վճարելու 
պարտակաեություեեերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարւսրության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկևտի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական ւիսրույթ՝ զույքահարկի 
զումսւրների զւսնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարւսրության հիմունքների ե վւսրչական 
վարույթի մասին» ձւսյաստսւնի ձւսնրապետության օրենքով սահմաևվւսծ կարզով հւսրուցվւսծ և 
իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վւսրչական 
մարմինը հաստատված Է համարում հետևյւսլը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ԼԼ ՀՔԲ-ի կողմից ւորսւմաղրւիսծ փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատմսւն 
տփսղների, հ4ԸՔԸՏԲՐՏ–6ՐԻ12 Ը 320 մակնիշի 32 ՝\̂ հ1 032 պետհամարանիշի ւիոխաղրամիջոցր 
հաևղիսանում Է Վոսւմ Ռոլանղի Մաղաքյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ Հարկային օրենսզրքվ 
հւսնղիսանում են հարկվող օբյեկտ։ Գույքի հաւ(ար վճսւրման եևթակա զույքահարկը կազմում Է 200069 
/երկու հարյուր հազար ւ(աթսուևիևլմ ԼԼ դրամ, ինչը 2019-2021թթ. ժամանակահասոլածում չի վճարվել, 
իսկ Վուսւէ Ռոլանղի Մաղաքյանի կողւէից ևշվսւծ ժամանակահատվածի զույքւսհւսրկը օրենքով 
սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 
46286/քաոասունվեց հազար երկու հարյուր ութսունվեց/ ԼԼ ղրսւմի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարարության և ւիսրչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետսւրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսվաներուն 2022 թվակւսնի օզոստոսի 31 –ին հրավիրվել են վարչական վարու յթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 17.08.2022թ. ծանուցում ՅշժՋրՅր.Յա 
կայքում/ Վոամ Ռոլանղի Մաղաքյաեը։ ՎԵըջինս չի նեըկայացել վարչական վարույթի լսումնեյփն։ 
31.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պւստշաճ ծանուցված Վոամ Ռոլանղի 
Մաղւսքյւսնի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանւսդրության 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձայն՝ յուրսւքաևչյուր ոք պսւրաավոր է օրենքով 
սահմանված կարդով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնբային բյուջե 
ւհստբւսդրւխղ պարտսպիր ւսյլ վճարումներ։
ձամւսձւսյն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածիփոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարոդևերին 
սեփականության իրաւխւնքով պսւտկանող հարկմւսն օբյեկտ համարվող ւիոխադրաւքիջոցիևևրի համար 
սահւհսևւիսծ կարդով ձայւսստանի ձանրաւդետությւսն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հւսրկ 
է, որը կւսխւիսծ չէ հւսրկ վճարողների տնտեսւսկսւն դործունեությւսն արդյունքներից։ ձամսւձայն ԼԼ 
հւսրկային օրենսդրքի 240-րդ հոդւիսծի կւոխադրամիջոցների դույքսւհարկ վճւսրողներ են համարում 
կւսդմւսկելւպություններն ու ֆիզիկւսկան անձինք։
ձամսւձայն ԼԼ ձարկսւյին օրենսդրքի 46-րդ հոդւլածի տեղական հարկերի դծով հւսրկային 
սյարտավոյ՜ւությունների կասսսրում /մւսրոււ1/ է համւսրւխւմ Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշւլարկվսւծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա դծով սւույժերի և /կսւմ/ տուդւսնքների 
դոււհսրների վճւսրումը հւսմսւպատասխան հարկի դծով պւսրտւսւխրությունը հւսշւխաող տեդակւսն 
բյուջեի դւսնձապետական հւսշվին։ ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի 
վճարումը սւսհմւսնվւսծ ժւսմկետևերից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետաևց յուրսւքանչյուր օրւ|ա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային դործակալը ւլճւսրրսմ է տույժ 0.04 տոկոսի չսսիով։
ձամսւձայն ձձ հսւրկւսյին օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի կւսզմակևրւդություններն ու ֆիզիկւսկան անձինք 
փոխւսդրամիջոցների դույքահսւրկի տւսրեկւսն դումարևերը իրենց պետակւսն դրւսնցման /հաշվսամսւն/ 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյւսլ։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարլքան մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդւիսծի՝ հւսմայևքի ււեկաւիսրր 
որպես սեւիակսւն յփազորություն, օրենքով սւսհմանված կարդով կւսզմակերպում է դույքահւսրկի 
դաևձումը, ինչպես նաև տեղւսկաև հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճւսրող աևձանց նկաւոմամբ 
օրևնքուլ սւսհմանված կւսրդու| կիրառոււ1 է հւսմապատասխան միջոցնեյւ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկւսւիսրւ|ևլով ձձ Սւսհմաևադրությամբ, ձձ հայւկււդիև օրեևսդրքու|, «Նորմսսոիվ 
իրաւլական ակտերի մասին», «Տեդակւսն ինքնակաոավարւհսն մասին», «Վարչւսրարության հիմունքների 
և վարչւււկան ւլարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդւիսծներով, որոշումեմ

1. Վոսւմ Ռոլւսնդի Մաղաքյւսնից հօդուտ Գ-աւիսո համայնքի բյուջե դանձևլ րևդամենը 246355 /երկու 
հւսրյուր քսւոասունվեց հւսզար երեք հարյուր հիսունհինդ/ ձձ դրամ որպես ձ11ւԲ.ՆՐԲՏՏ–ՔՐ.\7. (.1 320 
մակնիշի 32 \ ա  032 պետհւսմարաևիշի ւիոխադրսւմիջոցի զույքահարկի դումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշոււփ կարող է վարչական կարդու| բողոքսւրկկել Գավաոի համւսյևքապետիև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ամսվա ըևթացքում կւսմ ձայաստանի ձանրապետությւսն վւսրչակւսև դատարան՝ 
երկաւքպա ժւսմկետոււե
3. Սույն որոշւ1ան ւդահւսնջևերը չկւստարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վւսրչակսւն 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդւիսծով սահմանված կարդով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձայ՜ւկւււդիր կւստարումն ւսպւսհուխղ ծաոայության միջոցով անբողոքայւկհ|ի 
դաոնսւլուց եոամսյսւ ժամկետոււե
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողույպունն իրականացնում է Գավւսո հաւևսյնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդուևւ1աև մասին օրենքով սահմանված պւսւոշսւճ իրսպեկելու 
օրվսւն հսւջորդող օրը։
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ձայասաաեի ձանրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅթ6էՅրՅՈ@§աՅմ.€0ա
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Քաղաքացի ձունաև Արաաշեսի Ավեաիսյանը (աևձևազիր՝ ՃՕ0489491, ձԾձ 2604880445 , հաշփսոված ձձ 
Գեղարքուևիքի մարզ, զ. ձայրսւվաևք Մայիսի 9 փող տուն 13) հաևղիսսւնալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկա, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարն լու 
պարաականությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակէտի հիմքով 
Գավառի համայնքապևտարանի աշխատսւկազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրների զանձմւսն հարցի քևնությաև նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վսւրույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և 
իրականացված վարչական վսւրույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քևնությաև արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական 
մարմինը հաստւստված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՐԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՄԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ձՔԲ ֊ի  կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահատման 
տվյալների, ՝՝/ճ2 2107 մակնիշի 34Ի12 816 պետհսւմարաևիշի փոխաղրսւմիջոցը հանղիսանում է ձունսւն 
Արաաշեսի Ավետիպւսնի սեփականությունը, ինչը ձձ ձարկային օրենսզրբվ հանղիսանում են հարկվող 
օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմաև եևթակա զույքահարկը կազմում է 53 896/հիսուեերեք հազար ութ հարյուր 
իևնսունվեց/ ձձ ղրամ, ինչը 2015-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ ձունան Արաաշեսի 
Ավետիսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահայւկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու ւսրղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 19 671/տասնինը հազար վեց հարյուր 
յոթանւսսունմեկ/ ձձ ղրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետայւանում հարուցված վարչական 
վսւրույթի շրջաևակաևերում 2022 թվականի օզոստոսի 31 –ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 17.08.2022)3. ծանուցում ՅշժՅրՅր.Յրո 
կայքում/ ձունան Արտաշեսի Ավեաիսյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
31 ,08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակւսնացվել են պատշաճ ծանուցված ձունան Արտաշեսի 
Ավետիսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմանադրությաև 45-րդ եոդվածի համաձայե՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաեված վարդով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կսւաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն 22 ձւսրկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածիփոխսւդրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրավունքով պատկւսնող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրսւմիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձայաստանի ձանրապետության համւսյնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքևերից։ ձամաձայն 2.2 
հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածիփոխադրսւմիջոցների զույքահարկ վճարողներ են համարում 
կազմւսկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ 2ամաձայն 22 2արկւսյին օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի 
տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորությունևերի կատարում /մարում/ է համար կում 
Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճստման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա դծով 
տույժերի և ./կամ/ տուդսւնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պւսրտավորություևը հաշվաոող տեղական բյուջևի դանձապետակւսն հւսշվիև։ 2ամւսձւսյն 22 հարկայիև 
օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում 
ժամկետւսնց յուրաքսւնչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ
0. 04.տոկոսի չափով։ ձամաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի կադմակերպություննեյւև ու 
ֆիդիկւսկան անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական 
զրանցման /հաշվսամսւն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը 
ներաոյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համւսյնքի ղեկավարը 
որպես սեւիսւկան լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կսպմակերպում ե զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։ Ելնելով վերոդրյսդից ե 
դեկավարվելով 22 Սահմանադրությամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ իրավական սւկտերի 
մասին», «Տեղւսկւսն ինքնակառավարման լքասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. ձուևւսն Արտաշեսի Ավետիսյանից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմենը 73 567 
/յոթանասուներեք հազար հինգ հարյուր վսւթսունյոթ/22 դրւսմ որպես V/\7, 2107 մակնիշի 34 ,\՚7. 816 
սյետհւսմւսրաևիշի փոխադրսւմիջոցի զույքահարկի գումար, ևերառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
լքանելու օրւիսնից երկու ամսվա ընթացբում կաւք ձայաստսւնի ձւսնրաււյետությւսն վարչական դատւսրւսն՝ 
ե րկ ւս ւքսյւււ ժւս մկետում:
3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսյւելու դեպքում, «Վարչարւսրությւսև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատսւրման՝ 22 ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցով ւսնբողոքւսրկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկւստմամբ հսկողությունն իրակւսնւսցնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։

ք. Գավառ
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապեսաւթյաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^սոզՋ§հՋզչտտէՋրՁո@^ռաւ1.շօա

Բ Ր Օ Շ  ՈԻ Մ
06 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսևի Ի1 660-Ա

ԽՆԱՄԱՐԿՅԱԼԻ ԳՈԻՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԹՌԻՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ ՏԱԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավսւկան ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ իև հողվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ և 38-րղ հողվածևերի, Հայաստանի Հւսևրապետության քաղաքացիական օրենսզրքի 39-րղ 
հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական ինքևակառավարմաև մասին» Հայաստանի Հաևրապետության 
օրենքի 36-րդ հողվածի 2-րդ մասի 2) կետի, ՀՀ Կաոավարության 2016թ. հունիսի 2-ի 
«ւսնսւմակալությաև և հոզարարձության մալւմիևևերի կաևոնսւղրություևը հաստատելու մասին» 
թիվ 631-Ն որոշմամբ հաստատված «1սնամակալության և հոզաբարձտւթյան մարմիևների 
կանոնաղրությւսն» 9 կետի 4) եևթակետի «զ» պարբերության ղրույթներով, հսւշվի առնելով իր 
խնամարկյալ Նանե Արթուրի Հարությունյանի զույքն օտարելու թույլտվություն ստանալու 
մասին Գավառ քաղաքի բնակիչ Վանուհի Վահանի Մելիքյւսնի դիմումը

1. Թույլատրել Գավառ համայնքի բնակիչ Վանուհի Վահանի Մելիքյսւևիև (ւսևձևազիր 
ՃՍ0410818, տրված 06.11.2020թ., տրված 040-ի կողմից) օտսւրելԳավառ հւսւհսյնքի Նոբաւռուս 
զյուղի Գործւսրւսնայիև ւիողոցի 6-րղ նրբանցք թիվ 6 բևւււկսւրան հւսսցեուլք զտնվող անշարժ 
զույքի իր խևաւհսրկյւսլ, անչաւիւսհաս Նսւնե Արթուրի Հարությունյանիև (ծննղյան ւ|կւսյւսկան 
ԱԲ Ի1564570) ընդհանուր բսւժնայիև սեփակաևության իրաւխւևքով պւստկսւևող 1/10 
բաժևեմասը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաերապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅV^ր^^Յ§հ^^^թ6էՅր^ո(©պ-ո3^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
06 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի Ա 661֊ Ա

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՌՈԻԲԵՆ ԱՐՍԵՆԻ ԱՄԻՐ1սԱՆՅԱՆԻ (ԾՆՎԱԾ 16.01.2010Թ. ԾՆՆԳՅԱՆ 
ՎԿԱՅԱԿԱՆ ԱԲ Ի1047219) ՀԱՄԱՐ ԲՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՎԱՅՐ ԵՎ ՀՈՐ ԱՐՍԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ 
ԱՄԻՐԻյԱՆՅԱՆԻ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ ՃՍ0584884, ՏՐՎԱԾ 17.01.2022Թ. 040-ԻՑ) ՏԵՍԱԿՑՈԻԹՅԱՆ

ԿԱՐԳ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Նորմսւաիվ իրավակսւև ակաերի մասին» Հայաստանի Հաևրապետությաև 
օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ և 38-րդ հոդվածևերով, «Տեղական ինքնակսաավարման 
մասին» Հայաստանի Հաևրապետությաև օրենքի 3 5 ֊ր դ  հոդվածի 1-իև մասի 24) և 36-րդ կետերով, 
ՀՀ Կաոավւսրությաև 2016թ. հուևիսի 2-ի «1սնամակսդությաև և հոզսւբարձությաև մւսրմինների 
կանոնադրություևը հաստւստելու մասին» թիվ 631-Ն որոշւէսւմր, նկաւոի ունենալով, որ 
անչաւիահաս Ռուրեն Արսեևի Ամիրխաևյանի ծնողները ցաևկաևում են ամուսնալուծվել ու 
րևսւկվում են իրարից աոաևձիև, հայրը աշխատոււէ և բևակվում Է Երեաևում, իսկ Ռուրեն 
Ամիրխաևյաևը դպրոց Է հաճախում Գավաոում ե որ աոկա Է անչափահաս Ռուրեն Արսենի 
Ամիրխաևյանի հոր Արսեև Հովհւսնևեսի Ամիրխաևյանի դիմումն այն մասին, որ մինչև 
դատակւսն կւււրզով աւեււսնսւլուծվելը սահմաևվի տեսակցության կսւրզ իր և իր երեխայի 
համար, հիլքք ընդունելով խնամակալությաև և հոզաբարձությաև հսւրցերով հանձնաժոդովի 
եզյ՜ւսւկւսցությունը, որոշում՝եմ

1. Անչաւիահաս Ռուրեն Արսեևի Ամիրխաևյանի (ծնված 16.01.2010թ. ծննդյան վկայական ԱԲ 
Ի1047219) իրավուևքների ու շսւհերի պաշտպաևություևև ապահովելու նպատակով, լքիևչև 
դւստակւսև կարզով ծևողևերի ւսւքուսնալուծվելը, նրա համար րևւսկությւսև վայր սահմանել մոր 
Մանյա Նորիկի Մարեմկոյաևի բնակության վայրը։
2. Անչափահաս Ռուրեն Արսեևի Ամիրխաևյանի և նրա հոր Արսեև Հովհաևևեսի Ալքիրխաևյանի 
տեսակցության կարզ սահմանել յուրաքանչյուր շարաթվա ուրբաթ օրվա ժամը 16:00-ից մինչև 
կիրակի օրը ժամը 10։00–և զիշերակացով։
3. Թույլւստրել աևչաւիահս Ռուրեն Ամիրխաևյաևին դպրոցւսկաև արձակուրդևերի օրևրին ես 
զիշերակացով տեսակցելհոր հետ։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևոււ1 պաշտոևա 
Է մինչև դատակւսն կարզով Արսեև Հովհաևևե 
սւմուսևալուծությունը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20^թ.
ք.Գավւսո

կմանը հաջորդոդ օրր ե զործում՝ 
Մաևյսւ Նորիկի Մարեմկոյաևի

ԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւռաևի Հանրապեւռությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ. Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոգՋ§հՅգՋբ6էՋրՅՈ@§րոՅւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
06 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի Իք 662-Ա

ԳԱՎԱՈԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇ1սԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 
3.1-23/, ԱՇ1ՍԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ/ԾԱԾԿԱԳԻՐ 3.1-24/, ԱՇԻԱՏԱԿԱՋՄԻ 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 3.1-25/ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԵԿԱՄՌԻՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 
ԳԱսԱՎՌՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 2.3-5/ ԹԱՓՌԻՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈԻՅԹՆԵՐ

ԱՆՑԿԱՅՆԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Համայնքսղին ծւսոայությաև մասին» Հայասաաևի Հաևրապեաությաև օրենքի 
14-րղ հողվածի 1-իև կեաի ե Հւււյւսսաաևի Հաևրապեաությաև աարածքային կաոավսւրմաև 
համակարգող նախարարի «Համայնքային ծւսուսյությւսն թափուր պաշաոևի համար լքրցույթ 
սւնցկացնելու կարզը հաստատելու մասին» 29-ը օգոստոսի 2006թ. Ի113-Ն հրամանի 11-րղ կետի 
պահանջներով, որոշում եմ

1. ՀՀ Գեղսւրքունիքի մարզի Գավաոի համսւյևքապետարաևի աշխատսւկւսզմի աոաջսւտար 
մասնագետի /ծածկագիր 3.1-23/, աշխատակսպմի աոաջատար մասնագետի /ծածկագիր 3.1-24/, 
սւշխատակազմի աոաջւււտար մասնագետի /ծածկագիր 3.1-25/, աշխատակսպմի 
ֆիևաևսատնտեսազիտւսկև, եկամուտևերի հւսշվաոմսւն և հավաքազրմսւն բաժնի զլխավոր 
մասնագետի ծածկագիր 2.3-5/ թւսփուր պաշտոևևերի հսւմսւր մրցույթևերը հայտարարել 2022 
թվականի հոկտեմբերի 11-իև։
2. Հանձնարարել Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմին ՝ իրակաևացնեզու Գավսաի 
համսւյևքւսպետարանի սւշխւււտւււկազմի աուսջատար մասնագետի /ծածկագիր 3.1-23/. 
աշխատակսպմի աոաջատար մասնագետի /ծածկագիր 3.1-24/, աշխսւտակազմի աուսջատար 
մւսսնագետի /ծածկագիր 3.1-25/, աշխատակսպմի ֆիևանսատնտեսսպիտակւսն եկամուտևերի 
հաշվառման ե հավաքագրմաև բւսժևի զլխավոր մասնագետի /ծւսծկազիր 2.3-5/ թափուր 
պաշտոնների համար անցկացվող մրցույթևերի նախապատփսվսւոակաև աշխատսւնթները։
3. Սույն որոշումն ուժի ւէեջ Է մտնում սւռորւսգրմաև պսփխ

20 ֊  թ..
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաևրապեաությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայևք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր^^Ջ§հՁ^Ջթ6էՋր^ո@^ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
06 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 663-Ա

ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԻյԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 
3.1-23/, ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 3.1-24/, ԱՇԻյԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 3.1-25/, ԱՇԻյԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԵԿԱՄՌԻՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 

ԳԱսԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 2.3-5/ ԹԱՓՌԻՐ ՊԱՇՏՌՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈԻՅԹՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ԼԻԱՋՌՐՎԱԾ ԱՆՁ ՆՇԱՆԱԿԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստաևի Հաևրապեաությաև տարսւծքայիև կւսռավարմաև ևախարարի 
«Թափուր պաշտոևի եամւսր մրցույթի կարզը հաստատելու մասիև» 2006 թվակաևի օզոստոսի 
29-ի 14 13-Ն հրամսւևի I մասի 9-րղ կետի պահսւևջևերով, որոշում եմ

1. Հայաստաևի Հաևրապետությւսև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառի հւսմայևքապետարսւևի 
աշ|սւստսւկազմի առսւջատար մւսսևազետի/ծածկագիր 3.1-23/, ւսշխատակազմի առաջատար 
մասևազետի /ծածկագիր 3.1-24/, աշխատակւսզմի առաջատար մւսսևազետի /ծածկագիր 3.1-25/, 
աշխատակազմի ֆիևաևսատևտեսազիտակաև, եկամուտևերի հսւշվսամաև և հավսւքազրմաև 
բաժևի զյիսսվոր մասևազետի /ծածկագիր 2.3-5/ թափուր պսւշտոևևեյ՜փ հսւմար մրցու յթևերի 
մրցութսւյիև հսւևձևաժողովի ւսշխատաևքևերի տեխևիկակսւև սսյսւսւսրկումև իրւսկաևացևելու 
համար Գավառի համայևքապետարւսևի աշխատակազմի քարտուղար Կարիևե Մաևուկյաևիև 
ևշաևւսկել լիսւզորված սւևձ.։
2. Սույև որոշումև ուժի մեջ Է մտևում ստորազրմսւև պահից։

20 ֊  թ. ֊
ք. Գավառ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՌՍՅԱՆ


