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Քաղաքացի Ավեաիս Հւսմլեաի Ավեսփսյանը (սւեձեազիր 001909225, ՀԾՀ 3011660289, հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, զ. Լսւնջաղբյուր Անդրանիկի խձղ. տուն 46) հանղիսանւսլով զույքւսհսղւկ վճարող 
սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմւսնված վարզով չի կատսւրել զույքսւհարկ վճարելու 
սւստաւսկանությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարսղաւթյան 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրէնքի 30-րդ հոդվւսծի 1-ին մասի ,,բ" ենթակևսփ հիմքով 
Գւսվաոի համայնքապետսւրանի աշխատակւսզմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ զույքահւսրկի 
զումարների զսւնձման հսւրցի քննության նպատակով։
«Վսւրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայւսստանի Հանրապետու թյան 
օրենքով սահմւսնված վարզով հարուցվսւծ և իրականսւցված վարչական վարույթի րնթսւցքամ զործի 
փաստական հանզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյռւնքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մսւրմինը հաստատվւսծ է համարում հետնյալը.
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Համւսձւսյն ՀՀ ՀՔ Բ ֊ի  կողմից տրամաղրված փոխսպրամիջոցների հսւշւ1աոման ու զնահատման 
սսլււսլների, 1Վհա2ՏՕՏՏ֊8ա2, Տ 500 մսւկնիշի 36 Բճ 632 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցր 
1ոսնղիսանում է Ավետիս Համլետի Ավետիսյանի սեփակւսնությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ 
հսւնղիսանում են հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմաև եեթակա զույքահարկր կսւզմոււ1 է 440 000/չորս հսւրյուր քառասուն հազար/ ՀՀ 
դրամ, ինչը 2019-2021 թթ. ժամաևակահւստվածում չի վճարվել, իսկ Ավետիս Համլետի Ավետիսյանի 
կողմից նշվսւծ ժամսւնւսկահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմւսնված ժւսմկևտում չվճարելու 
ւսրղյունքում աոաջւսցևլ է զույքահարկի համար տույժ 95 733 /ինևսունհինզ հազար յո|9 հարյար 
ևրևսունեյ՜ւեք/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրէնքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարսւնում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օզոստոսի 31 –ին հրավիրվել եև վստչակաև վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծսւնուցվել է /Դւիմք 17.08.2022յօ. ծանուցում Ջ2մՅրՋր.Յա 
կայքում/ Ավետիս Համլետի Ավետիսյաևը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
31.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Ավետիււ Համլետի 
Ավետիսյանի բացակւսյությամբ։
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ԼԼ Սահմանադրության 45-րդ եոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենբու| 
սահմանված կարգով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համսւյնքւսյին բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ճսմւսձսդն ԼԼ ձւսրկային օրեեսզրքի 239-րդ եոդվածի ւիոխադրաւփջոցի գույքւսհարկը հարկ վճարողեերիև 
սեփւսկանության իրւսվունքով պատկաեող հարկման օբյեկտ հաւքարվող փոխադրամիջոցիեերի հւսմար 
սահմաևփսծ կարգով ձայաստանի ձանրաւդետությսւն համւսյևքների բյուջեներ վճարվոդ տեդւսկան հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեութիւն արդյունքներից։ 
ձամաձայև ԼԼ հւսրկււդին օրեևսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքւսհւսրկ վճարողներ են 
համարում կազմակերւդություևներն ու ֆիգիկսւկան անձինք։ ձամաձւսյն ԼԼ ձւսրկային օրենսգրքի 46- րդ 
հոդվածի տեղական հսւրկերի գծով հարկսդին պսւրտավորությունևերի կատարուն /մարում է 
համարվոււէ Օրենսգրքին համապատասխան հաշւլարկված ւխւսրմւսն ենթսւկահարկի, ինչս)ես նսւե դրսւ 
գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքների գումարների վճստումր համապատասխան հարկի գծով 
պսւրտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գաևձապետակւսն հւսշվին։ 
ձամւսձայն ԼԼ հւսրկււդին օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։ ձամւսձայն ԼԼ հարկսդին օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կսւգմւսկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք ւիոխադրսւմիջոցների գույքսւհարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրւսնցւէան /հւսշւիսոմւսն/ վւսյրի հաւնսյևքի բյուջե են վճարում՛ մինչե 
հարկսդին տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրևնքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերււլում Է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձւսնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում Է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյափց և ղեկավարվելով ԼԼ Սւսհմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմսսոիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարւսրությսւն հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրևնքի 53 ֊րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով, որոշում եմ

1. Ավետիս ձւսմլետի Ավետիսյանից հօգուտ Գւսվսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 535 733/հինգ 
հարյուր երեսունհիևգ հւսզար յոթ հւսրյուր երեսուներեք/ ԼԼ դրամ որպեււ ե1հԲ.ՐՃԲհՏ–8ք;1\՚2 Տ 500 մւսկևիշի 
36 13Ճ 632 պետհամսւրւսնիշի ւիոխադրւսմիջոցի գույքահարկի գումւսր, ներաոյալ տույժերը։
2-Սույև որոշումը կարող Է վարչական կարգով բողոքւսրկվել Գավսւոի համայնքապետին դրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվւս ընթացքում կամ ձայաստւսնի ձանրսւպետության վարչական դատարան՝ 
երկաւէսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկւստսւրելու դեպքում, «Վարչւսրւսրությւսն հիմունքների և լիսր՚չական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթւսկւս Է հարկադիր 
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ ձւսրկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքսւրկելի 
դաոնսւլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի ևկատմսւմբ հսկողությունն իրականացնում Է Գավսւո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրագեկելու 
օրփսն հսւջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասասւևի Հսւերապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՁր̂ Ձ̂§հՁ̂ բ̂6էՁր̂ ո@§տ̂ 1̂̂ օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
06 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի >1 665-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արայիկ Մյասեիկի Բոզոյաևը (աևձեազիր 003761483, ՀԾՀ 220480482, հաշվսաված ՀՀ 
ԳԵղսւրքունիքի մարզ ք. Գավար։ համայնք զ. Լանջաղբյուր Ալավերղյան փող. աուե 7) հանղիսանալով 
զույքսւհսւրկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրեեսզրքով սահմսւնված վարզով չի կատար ել զույքսւհարկ 
վճարելու պարսաւկանությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օգոստոսի 17-իե 
«Վարչարարությսւե հիմուեքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1 իև մւսսի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավսաի համայևքապեաարանի աշխաաակսպմում հարուցվել Է վարչական ւիսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրւսպետւոթյան 
օրէնքով սահմսւնված վարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զոյւծի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյուևքում, բացահայտելով 
զոյւծի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստւստված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձւպն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրւսմաղրվւսծ ՀՀ Հսւրկային օրենսզրքով սահմսւնված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ հւսմարվող Գավաո քաղւսքի 05-038-0101-0016, 021-001, 101 016, 05-038֊ 
0021-0001 կաղւսստրային ծսւծկազրով անշարժ զույքերը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամւսդրված 
փոխաղրամիջոցների հւսշվաոմւսն ու զնահատմւսն տփալների 1Ի1Ո1Կ171 Րճ 35 3.5 մւսկնիշի 36 Ր2 984, 
Ի11ՏՏյ\Ո ՃԼՂ ա ճ 2,5 մակնիշի, 10 Ս\; 707, Ի*28<։&1)ՏՏ–8ՏԻ12 320 մւսկնիշի 77 քյ\ 777
պետհւսմարանիշերի փոխաղրամիջոցները հսւնղիսաևում են Արայիկ Մյասնիկի Բոզոյանի 
ս ե փ սւ վան ությ ունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթսւկա զույքահարկը կազմում Է 16 450/տասնվեց հազար չորս 
հսւրյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ, ինչը 2019-2021թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Արայիկ Մյասնիկի 
Բոզոյսւնի կողմից նշված ժամանւսկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմսւնված ժամկետում 
չվճարելու արղյուևքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 3595/երեք հազար հինգ հարյուր 
իննսունհինզ/ ՀՀ դրամի չափով։
Փոխաղրամիջոցների համար վճարմսւն ենթակա զույքահարկը կսւզմում Է 470 362/չորս հարյուր 
յոթաևասուն հազար երեք հարյուր վաթսուներկու/ ՀՀ դրամ, ինչը 2019–2021թթ. ժամւսևակահսւտվածում չի 
վճսւրվել, իսկ Արայիկ Մյասնիկի Բոզոյանի կողմից նշված ժամանւսկահատվածի զույքահարկը օրենքով 
սւսհմւսնված ժամկետում չվճւսրելու արղյուևքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 87 
238/ութսունյոթ հազար երկու հարյուր երեսունութ/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 17-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի օգոստոսի 17-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
յսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պսւտշաճ ծանուցվել Է /հիմք 17.08.2022յ9. ծանուցու մ Ձ7,ժՋրՁր.Ջա 
կայքում/ Արայիկ Մյասնիկի Բոզոյանի։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական վարույթի լսումնևրին։
31.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևացվել են պսւտշաճ ծանուցփսծ Արայիկ Մյասնիկի 
Բոզոյանի բացակայությամբ։



-ԷԱԲՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆՄՎՈԲՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմանադրության 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարւոավոր է օրենքով 
սահմանված կստգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսււևսյնքայիե բյուջե 
ւէուտքսպրվող պարտսւդիր այլ ւլճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ եոդփսծի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողն երին 
սեփակւսնության իրավուևքով պսւտկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ դույքի համար 
սւսհմանված վարդով Հայաստանի Հւսևրսւպետության համայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ ւլճարողների տնտեսական դործունեությւսն արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքահարկը հարկ կճարողևերիև 
սեփականությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող փոխադրամիջոցիների հւսմւսր 
սահմանվւսծ վարդով Հայաստաևի Հւսնրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հւսրկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ ձսւմսւձայն 2.2. 
հսւրկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպություևները և ֆիզիկակւսև աևձինք անշարժ դույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսգրքի 231-րդ հոդվւսծի 3-րդ մասով սահմանված դէպքերուն ու 
վարդով հսւշվարկւիսծ անշարժ դույքի հարկի պսւրտավորության դումսւրները / անշարժ դու յքի դտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկայիև ւոսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հւսշվի ւսոևելով 
սույն հոդվսւծով սահմանված աոանձնահատկությունները։
2ամաձսւյն 22 հսւրկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխւսդրւսմիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություևներն ու ֆիդիկւսկան անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հւսրկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկային պւսրտավորությունների կատարուն/մսւրամ– է 
հաւհսրվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նւսև դրսւ 
դծով տույժերիև /կսւմ/ տուդաևքների դումարների վճարոււքը համապատասխան հարկի դծով 
սրսրսոսվորույդունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դաևձապետական հւսշվին։ Համւսձայև ՀՀ հսւրկային 
օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հայւկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից ուշացնելու դեպքում 
ժամկետանց յուրաքանչյուր օրւիս համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ
0. 04.տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվւսծի կազմակերւդութւուններն ու 
ֆիզիկակւսն աևձինք ւիոխադրւսմիջոցների դույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական 
գրանցման /հաշվսաւքաե/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հւսրկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը 
ներւսոյալ։
Հւսմաձւսյն «Տեղական ինքևակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեվւական լիազորություև, օրենքով սահմանված վարդով կազմսւկերպում է գույքւսհարկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճւսրները չվճսւրոդ ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրգով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևևլով վերոգրյալից և ղեկսսլարվելով ՀՀ Սսւհմաևադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ւսկտեյւի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վւս|ւչարարության հիլքունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Արւսյիկ Մյւսսևիկի Բոզոյսւնից հօգոււռ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել րնդամենը 577 645 հինգ 
հարյուր յոթանասուևյոթ հազար վեց հարյուր քաուսսունհինգ/ ՀՀ դրամ որպես 05-038-0101 0016, 021 001, 
101-016, 05-038-0021-0001 կադաստրայիև ծածկսւգրով անշարժ գույքերի, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված 
փոխսւդրամիջոցների հւսշվաոման ու գնահատման տվյալևերի 1Ի1ՈԻ1Ո՝1 Րճ 35 3.5 մւսկնիշի 36 է՝2 984, 
Ի11ՏՏՃԻ1 Ճ Լ ՚ր ա ճ  2,5 մակևիշի, 10 ՍՆ 707, ա&05ԲՏՏ–8ՏՒ42 ա  320 մսւկնիշի 77 Բձ 777 պետհամարանիշի 
ւիոխադրամիջոցների գույքահւսրկեյփ գումւսր, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է ւիսրչւսկաև վարդով բողոքարկվել Գավւսոի համւսյևքապետին դրւս ռւժի մեջ 
մտնելու օրւիսևից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստսւևի Հանրապետությաև վարչական դատայոսն՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջներր չկատւսրելու դեպքում, «Վարչարարության հիւ1ունբների ե ւիսրչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սւսհւնսնվսւծ կարգով այն ենթւսկսւ է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսւոայության միջոցով անբողոքարկելի 
դւսռնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթս 
ղեկավարը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ

20 ֊  թ.
ք. Գավար)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոանի Հանրապեաությսւե Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ. Գեղարքուեիքի մարզ. ք. Գավաո. (0264)23423, (0264)22338 ջա ա5զՁ§հւպծքօէսւամփպրսս1.օօտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
06 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի1 666-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ 
Քաղաքացի Սասուն Նորիկի Գևորզյաեը (աեձեազիր 007565948. ՀԾՀ 13 1 1810722. հսւշվսաված ՀՀ 
ԳԵղւսրքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Լանջաղբյուր 1ս. Աբովյան փող . տուն 56) հանղիսանսղով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկտ. ՀՀ հսւրկսւյին օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարէդ զույքահարկ 
վճար հլու պարտականությունևերը. ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվակսւնի օզոսաոսի 17-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ..բ" 
ենթսւկետի հիմքով Գսւվսաի համայնքապետարսւնի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հսւյասւասնի Հաևրապետության 
օրենքով սւսհմաևված վարզով հարուցված ե իրականացված վարչական վարույթի ընթացբւսմ զործի 
փաստական հանզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում. բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստւստված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Հւսմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սւսհմաևված 
զույքւսհարկով հարկվող օբյեկա համարվող Գավառ քաղաքի 05-038-0102-0017, 05-038-0106-0015, 05-038– 
0002-0069. 05-038-0002-0068. 05-038-0202-0421, 05-038-0205-0026. 202-421. 102-017. 106-015. 205-026. 002-068. 
002-069 կադաստրային ծածկւսզրով անշարժ զույքերը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից արամաղրված 
փոխւսղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատմւսն տվյալեերի ԼՏՃՍՏ Օճ 470 մակնիշի 99 ( I 969 
պեահւսմարանիշի փոխաղրսւմիջոցը հսւնղիսաևում են Սասուն Նորիկի Գեռրզյանի սեփականությունը։ 
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթսւկա զույքսւհարկը կւսզմում է 1 1 992/սոսսնմեկ հազար ինը 
հարյուր ինևսուներկու/ ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2020-2021թթ. ժամաևակահատվսւծում չի վճարվել. իսկ Սասուն 
Նորիկի Գևորզյանի կողմից նշված ժամանակահսւսւվածի զույքահսւրկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճւսրելու արղյունբում առւսջացել է զույքահարկի հւսմար տույժ 1916/մեկ հազար ինը հարյուր տասևվեց/ 
ՀՀ դրամի չափով։
Փոխաղրսւմիջոցի համար վճւսրման ենթսւկա զույքսւհարկը կազմում է 382481 /երեք հարյուր 
ութսուներկու հազար չորս հսւրյուր ույՅսունմեկ/ ՀՀ դրամ, ինչը 2019-2021 թթ. ժւսմանակահատվածում չի 
վճարվել. իսկ Սասուն Նորիկի Գևորզյանի կողմից ևշվւսծ ժամանակահւստվածի զույքահարկը օրենքով 
սւսհմաևված ժսւմկետում չվճւսրելու արղյունքում առւսջացել է զույքահարկի համար տույժ 88 
491/ութսունութ հազար չորս հարյուր ինևսունմեկ/ ՀՀ ղրամի չափով։ 2022 թվւսկանի օգոստոսի 17-ին 
«Վսղւչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ..բ" կետի 
հիմքով Գավառի համայնքապետսղւաևում հարուցված վայւչակսւև վարույթի շրջաևսւկաներամ 2022 
թվւսկանի օգոստոսի 17-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որիև մասնակցեյա նպատակով 
պատշւսճ ծւսնուցվել է /հիմք 17.08.2022թ. ծանուցում Ձ2ժ&րՋր.Ջրո կայքում/ Սասուն Նորիկի 
Գէարզյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 3 1 .08 .2022թ. վայւչակսւն վարույթի 
լսումներն իրւսկանսւցվել են պսւտշաճ ծաևուցված Սասուն Նորիկի Գևորզյանի բացակայու թյամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմանաղրությաե 45-րդ հոդվւսծի համաձայե՝ յուրաքսւնչյուր ոք ս|արասւվոր է օրենքով սահմանվսւծ 
վարդով և չափով մուծևլ հարկեր, աուրբեր. կսւաարել պետական կամ համայնբւսյին բյուջե մուտքադրվող 
պսւրաադիր այլ վճարումներ։
2,ամսւձայն ՀՀ Պարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հւսրկր հարկ վճւսրոդներին 
սեփակւսնության իրսւվունքով պաականող հսւրկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմւսնված վարդով Հայսատւսնի Հւսնրւսպետության համւսյնքնևրի թյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
է. որը կախված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական դործունևության արդյուևքներից։
Համաձւսյն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխսւդրւսմիջոցի դույքւսհարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփւսկանության իրսւվունքով պատկւսնող հսւրկման օբյեկտ համարվոդ փւփւադրսւմիջոցիների համար 
սահմւսնված վարդով Հայաստւսևի Հաևրապետությսւն համւսյնքնևրի բյուջեներ վճարվոդ տեդակաև հարկ 
է. որը կախված չէ հարկ վճարոդևերի տնտեսական դործուևեությւսև արդյունքներից։ Համաձւսյն ԼԼ 
հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կւսդմակերպությունները և ֆիզիկակաև սւնձինք սմոսւրժ դույքի 
սւայւեկաև գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմւսնված դէպքերուն ու 
վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտսւվորության դումսւրներր / անշարժ դա յքի դտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ հւսշվի տօնելով 
սույն հոդվածով սահմանվսւծ աոանձնահատկությունները։
Համաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխւսդրամիջոցնևրի դույքւսհարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկակաև սւնձինք։
Հսւլքաձայն ԼԼ 2.սւրկսւյին օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային 
պարաավորություևների կատարուն /մսւրում/ է համարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթսւկահարկի. ինչպես նւսև դրա դծով սաւյժերիե կամ/ տուդանքևերի 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտսւվորությունը հսւշվառող տեղական 
բյուջեի դանձապետւսկան հսւշվիև։
Համաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանվսւծ ժսւմկևտներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրփս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմւսկերպություններն ու ֆիզիկակաև անձինք փոխադրամիջոցևերի դույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյւսլ։ Համաձւսյն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ 
օրևնքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություև. օրենքով սահմանված 
վարդով կսպմակերպում է դույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարոդ անձսւնց նկատմամբ օրենքով սահմանված վարդով կիրւսռում է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելևելով վերոդրյափց և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրեևսդրքով. «Նորմատիվ 
իրսւվական սւկտերի մասին». «Տեղական ինքնակաոավարման մասին». «Վստչարարությսւն հիմունքների 
ե վստչւսկան վարույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով

1. Մւսսուն Նորիկի Գևորդյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 484 880 չորս հսւրյուր 
ութսունչորս հազար ութ հարյուր ութսուն/ ԼԼ դրամ որպես 05-038-0102-0017. 05-038-0106-0015. 05-038– 
0002-0069. 05-038-0002-0068. 05-038-0202-0421.05-038-0205-0026. 202-421. 102-017. 106-015. 205-026. 002-068. 
002-069 կադաստրային ծածկւսդրով անշարժ դույքերի. ԼԼ ՀՔԲ-ի կողմից տրաւքադրվսւծ 
փոխադրամիջոցևերի հւսշվաոմւսն ու դնահատւքան տվյալների ԼՏՃՍՏ (.IX 470 մւսկնիշի 99 (՝ I 969 
պետհամսւրանիշի փոխադրսւմիջոցի դույքահարկերի գումար, ներաոյալտռւյժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
ւեսւնելու օրվաևից երկու սւմսւիս ընթացքում կւււմ Հւսյ աստանի Հաևրապետությսւն վարչական դատարան 
երկամսյա ժաւփետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու դեպքում. «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված վարդով այն եևթակա է հարկադիր 
կսւտարման՜ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով ւսնբոդոքսւրկելի 
դտռնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատսւրման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունև իրականացնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւէեջ է մտնու 
օրվան հսւջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ

20 ֊  թ. ^ ^ ^
ք. Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաերապեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ. Գեղարքուեիքի մարզ. ք. Գավաո. (0264)23423. (0264)22338 §Ջ 4̂զՋջհՁզՁր6էսրսոփ)ջ.րոՁւ1.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
07 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւեի Ա 667-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մայիս Իզնատիվոսի Գասպարյանը (անձնազիր /\Բ0413342, ՀԾՀ 3605450199. հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, զ. Գանձակ Հենրիկ Աբրահամյան փ 3 փկղ աուն 12) հաեղիսաեալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ. ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կստզով չի կաաարեյ զույքահարկ 
վճսւրելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոստոսի 22-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ..բ" 
ենթւսկեսփ հիմքով Գավւսոի համայնքապետարանի աշխաւռակազմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձմաև հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայւսստանի Հանրապեւոության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրակւսնսւցված վարչւսկան վարույթի ընթացքոսէ զործի 
փաստական հւսևզամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում. բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐ

Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հսւրկւիւղ օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-021-0001-0002. 05-021-0270-0041. 05– 
021-0215-0004, 05-021-0277-0002, 301-384 կւսղսւստրւսյին ծածկազրով հողւստեսքերր հանղիսւսնում են 
Մայիս Իզնատիվոսի Գասպարյանի սեփականությունր։
Անշարժ զույքերի հաւհսր վճարման ենթսւկւս զույքահարկը կազմում Է 70 264/յոթանասուն հազար երկու 
հարյուր ւ)աթսունչորս/ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանւսկսւհատվածում չի վճարվել. իսկ Մայիս 
Իզնատիվոսի Գասպարյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահւսրկր օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում աոաջւսցել Է զույքահարկի համար տույժ 32 748/երեսրոներկու 
հազար յոթ հարյուր քաոասունութ/ՀՀ դրամի չաւիով։
2022 թվականի օզոստոսի 22-ին «Վարչարարության և վարչական ւիսրույթի մւսսին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսոի համայնքապետարւսնում հւսրուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թւիսկաևի սեպտեմբերի 02-ին հրավիրվելեն վարչական ւիսրույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվել 1, /հիմք 22.08.2022թ. ծանուցում &շճ&ր»ր.Ջտ 
կւսյքուլք/Մայիս Իզնատիվոսի Գասպարյանը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթ)՛, րսումներին։ 
02.09.2022թ. ւիսրչական վարույթի լսումներն իրակաևացվել են պաւռշւսճ ծւսնուցված Մայիս 
Իզնատիվոսի Գասպարյանի բւսցւսկւսյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմաևադրության 45-րդ հողվածի համաձայև՝ յուրաքանչյուր ոք պարաւսվոր է օրենքով սահմսւնված 
կւսրդով հ չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կամ համայնքսւյին քյուջե մուտքադրվող 
պւսրտսպիր այլ վճարումներ։
2սւմսւձայն ԼԼ 2ւսրկւսյին օրենսդրքի 224-րդ հոդվսւծի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճւսրույներին 
սեփսւկանության իրավունքով պսւտկանոդ հարկմսւն օբյեկտ հսւմարվոդ անշարժ դույքի համար 
սւսհմանփսծ կւսրդով ձայաստանի 2անրապետության համւսյնքնեյւի բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է. որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործուևեության արղյունքներից։
2ամւսձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236-րղ հողվածի կազմսւկերպությունները և ֆիզիկակսւն անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումարևերը /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմսւնված 
ղեպքերում ու կւսրդով հաշւիսրկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության դումսւրներր / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս ղեկտեմբեյփ 1-ր ևերւսռյալ 
հսւշվի աոնելով սույև հողվածով սահմանված աոանձնահսւտկություևները։
֊սւմսւձայն ԼԼ 2արկւսյին օրենսդրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարսսսվորությունների կատարում /մսւրում/ է հւսմարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հսւշվարկված վճարմսւն ենթւսկւսհարկի. ինչպհս նաև ղրա դծով տույժերի և /կամ/ տուդւսնքնեյփ 
դումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պսւրտավորությունը հւսշվսաող տեղական 
բյուջեի դանձապետական հաշվին։ 2ամաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրսւքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։
2ամաձսւյն «Տեղական ինքնակսաավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիադորություե, օրենքով սահմանված վարդով կազմսւկերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրող անձանց ևկսոոմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանաղրույպամբ. 22 հարկային օրենսդրքոփ «Նորմսւտիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին». «Վարչարարության հիմունթնհրի 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րղ հողվածևերով, որոշումեմ

1. Մայիս Իդևատիվոսի Գասպարյանից հօդուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենր 103 012/մեկ 
հարյուր երեք հազար տասներկու/ 22 դրամ, որպես 05-021-0001-0002. 05-021-0270-0041.05-02 1-0215-0004. 
05-021-0277-0002. 301-384 կաղաստրային ծածկադրերով դույքերի գույքահարկերի գումար. Ադւաոյսւլ 
տույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բողոքարկվել Գավսաի հւսմայնքապետին ղրա ւսժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթւսցքում կամ 2այաստանի 2սւնրւսպետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույև որոշման պահանջները չկատսւրելու դեպքում. «Վարչարարության հիմունքների ե ւիսրչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված վարդով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատարմսւև՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծառայությաև միջոցով ւսնբողոքարկելի 
ղառնւսլուց եուսմսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշմւսև կատարմաև ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Մույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմսւն մասին օրենքով սահմանված պսւտշաճ իրսւդեկևլու 
օրվան հաջորղող օրը։
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2այաստսւնի 2անրապետության Գեղւսրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, բ. Գավար), (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\,ՋրւզՁ§հսզՁք6էՁրՁՈ@§աՋւ1.€Օու

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
07 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի >4 668-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ 
Քաղաքացի 2սւսմիկ Ջաեիբեկի Մարաիրոսյանը (աեձևազիր՝ ՃԵ'0726222, 2Ծ2 5510640022, հաշվսաված 2.2, 
ք. Երևան Նուբարաշեե, Նուբարաշեե Ա-8 թ ղմ., 1) հանդիսանալով զույքահւսրկ վճարող ասբյեկա, 22 
հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կաաարելզույքահարկ վճարելու 
պարաւսկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոսաոսի 22-ին «Վւսրչարայաւթյւսն 
հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկեաի հիմքով 
Գավսւոի համայնքաւղեաարանի ւսշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ զույքահարկի 
զումալւների զանձմսւն հարցի քնևությւսև նպատակով։
«Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2այաստսւնի 2անրապետա թյան 
օրենքով սահմանված կարգով հսղ՜աւցված ե իլաւկանացված վարչական վարույթի ընթացքամ զոյւծի 
ւիասաակաև հւսևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկաիվ քևնության ւսրղյունքում, բսւցահայաելով 
գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հասաատված Է համարում 
հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԷ;ՐԸ

2ւսմաձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված 22 2արկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գսւվառ համայնքի 05-021-0061-0007, 05-021-02 1 3-0019, 05– 
021-0241-0075, 05-021-0270-0038, 301-298, 05-021-0059-0007 կաղաստրայիև ծածկազրով հողւստեսքերը 
հանդիսանում են 2ասմիկ Ջաևիբեկի Մարտիրոսյսւնի սեփակւսևություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակա գույքահարկը կազմում Է 91 596/իննսունմեկ հազար հինգ 
հարյուր իննսունվեց/22 դրամ, ինչը 2008–2021թյծ. ժամանակահսոովածում չի վճարվել, իսկ 2ասմիկ 
Ձանիբեկի Մարտիրոսյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվսւծի զույքահսղւկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել Է գույքահարկի համար տույժ 43 428/քառասուներեք 
հազար չորս հստյուր քսանութ/22 դրամի չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 22-ին «Վւսրչարարության ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականեյւում 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին հրւսվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է ՚հիմք 22.08.2022թ. ծաևուցու մ Ձ2ժՋրՋր.Ջա 
կայքում/ 2սւսմիկ Ջանիբեկի Մարաիրոսյանը։ Վեյւջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
0 2 .09 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իլւակաևացվել են պատշաճ ծանուցված 2ասմիկ Ջանիբեկի 
Մարտիրոսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմաևադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարսաւվոր է օրեևբով 
սահմանված կւսրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնբային բյուջե 
մուտքադրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվւսծի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականությաև իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով Հայաստանի Հաևրապետությսւն համայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որը կււվսվւսծ չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական դործունեությւսն արդյունքներից։
Հւսմաձայև ՀՀ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիդիկակւսն անձիևք 
անշարժ դույքի տարեկան դումւսրները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվւսծի 3-րդ մսաով սահմանված 
դեպքերում ու կարդուԼ հսւշվարկւիսծ անշւսրժ դույքի հարկի պւսրտավորության դումւսրները / անշւսրժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային ւոսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոանձնահատկությունները։
Համաձայն ՀՀ Հարկւսյին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսդրքին հաւքապատւսսխաև 
հաշվարկվւսծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերի և /կւսմ/ տուգանքն երի 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունր հւսշվաոող ւոեդւսկան 
բյուջեի դանձապետակսւն հւսշվին։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրւիս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական իևքևակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիական լիազորություև, օրէնքով սահմանված վարդով կադմակերւդում է դույքահտրկի 
գանձումը, ինչպես նաև ւռեղակաև հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ ւսնձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրաոում է համապաւռասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմաևադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակւռերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարությւսն հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Հւսսմիկ Ջանիբեկի Մարտիրոսյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենր 135 024/մեկ 
հարյուր երեսուևհինդ հւսզար քսանչորս/ ՀՀ դրամ, որպես 05-021-0061-0007, 05-021-0213-0019, 05-021– 
0241-0075, 05-021-0270-0038, 301-298, 05-021-0059-0007 կադաստրային ծածկադրերով դույքերի 
դույքսւհարկերի գումար, ներաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշոււէը կարող է վարչական կւսրդով բողոքարկվել Գավաոի համւսյևքապետին դրա ուժի մեջ 
լքանելու օրվանից երկու ւսւէսվա ընթացբում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկաւռարելու դեպքում, «Վարչարւսրության հիմունքների և ւիսրչական 
վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սւսհմաևված վարդով սւյն ենթւսկա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությւսև լքիջոցով անբոդոքւսրկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշւհսն կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավար; համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է լքտնուլք ընդուևման մասին օրէնքով սահմւսնված պատշւսճ իրազեկելու 
օրվւսև հաջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ

սԽքԱհձ/̂ Տւ ք–
ք.Գավաո ք



ՀԱՅԱԱՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ սատանի Հանրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գւսվսա համայնք

ձձ, Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ^ոզՋ§հՋզՅբ6էՋրՁՈ(ց)8աՁւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
07 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 669-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 21 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍՈԻՄ ԱՌԿԱ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ՄԻ ՄԱՍԻ 
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆԸ ՓՈԽԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելռվ «Ն որմա ա իվ իրավակւսև ակաերի մւսսին>> ՀՀ օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րդ 
մասի, «Տեղ ա կ ա ն ինքնակաոավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի 
պահանջներով, հսւշվի առնելով Գավառ համայնքի Սայաթ-Նովսւյի փողոց թիվ 21 հասցեի 
անշարժ զույքի սեփականատէր Արթուր Ֆրունզիկի Գուրօղլյանի /ծնված 23.02.1973թ./ Գւսվառ 
համայնքի ղեկավարին հսւսցեազրած դիմումը և նկատի ունենալով, որ կառույցի պահպւսնումը 
չի խախտում այլաևձաևց իրսւվունքևերը ն օրենքով պահպանվող շահերը կամ վտւսնզ չի 
սպառևում քաղաքացինևրի կյանքին ու առողջությանը, իևչպես նսւև հողամասը չփ զտնվում ՀՀ 
հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվսւծով սահմանված սահմաևափսւկումևերի ցաևկոսւ՜ ե 
ինժեևերատրանսպորտային օբյեկտևերի օտարման կսւմ անվտաևզության զոտինևրում, 
կառուցված չեև քաղաքաշինակսւն ևորմերի ու կւսնոնևերի Էական խախտումներու) և չի 
առւսջացևում հարկադիր սերվիաոււռ պահանջելու իրավունք, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի Սայաթ-Նովայի փողոց թիվ 21 հասցեում զտևվող բնակելի տան 1-ին 
հարկի 68 .6  քմ մակերեսի զործառևակւսն նշանակություևը առանց ևախսւզծսւյիև 
փաստաթղթերի փոփոխությաև, փոխել արտադրական տարածքի զործառևակւսն 
նշանակությաև։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսաւոսւնի Հանրւսպեւոության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\էՋրւզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§աՋւեշօւո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
07 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 670-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Յուրիկ Ապեանակի Գալսայանը (անձևազիր Ճ80205430, ՀԾՀ 1701520842, հաշփսոված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, զ. Գանձակ Կոմիաասի փ. 24ա) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկւո, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաւռւսրել զույքահարկ վճարեյու 
պւսրաականությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոստոսի 22-ին «Վարչարարության 
հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկեաի հիմքով 
Գավւսոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զաևձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցված և 
իրակւսնացվւսծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզսւմանքների բազմակողմանի, 
լրիկ և օբյեկտիվ քնևույ^յան արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարժական 
մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ Պ Կ ֊ի  կողմից արամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-021-0259-0273, 05-021-0247-0073, 05– 
021-0243-0013, 05-021-0006-0009-001,05-021-0214-0051, 05-021-0006-0007 կաղաստրւսյին ծածկազրով 
հողսւտեսքերը հաևդիսանում են Յուրիկ Ապետնակի Գալստյանի սեփսւկանությունԱևշարք1 զույքերի 
համար վճարմսւն եևթակա գույբահարկը կազմում Է 100 108/մեկ հարյուր հազար մեկ հարյու ր ութ/ՀՀ 
դրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Յուրիկ Ապետնակի Գալստյանի 
կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքսւհարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում չվճւսրելու 
արդյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 46 683/քառասունվեց հազար վեց հարյուր 
ութսուներեք/ ՀՀ ղյւամի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 22-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին հրսւվիրվել են վարչական ւիսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 22.08.2022թ. ծանուցու մ Ջ2ժՋրՋր.Ձրո 
կայքում/ Յուրիկ Ապետնակի Գալստյւսնը։ Վերջինս չի ներկսւյացևլ վարչական վարույթի լսումն երին։ 
02.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծսւնուցված Յուրիկ Ապետնակի 
Գալստյանի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սւսհմանադրույպան 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր ւսյլ վճարումներ։
Համաձւսյն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեւիականության իրսւվունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող սւնշստժ դույքի համար 
սւսհւքլսնվւսծ վարդով Հայւսստւսնի Հւսևրւսպետության համայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեդսւկան հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։
Համաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236 ֊րդ հոդվածի կազմակերպությունները ե ֆիզիկական սւնձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասու| սահմանված 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պսւրւռավորության դումարները անշարժ 
դույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հսւրկւսյին տարվա դեկտեմբերի 1 ր ներսայւսլ 
հաշվի աոևելով սույն հոդվածով սահմանված աոաևձևահատկությունները։
Համաձւսյն ԼԼ ճար կային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղակւսն հարկերի դծով հարկային 
սրսրտավորությունևերի կսւտւսրում /մարոււք/ է համարվում Օրենսդրքին հսոհսպատասխան 
հաշվարկված վճարմսւն ենթակահւսրկի, ինչպես նւսե դրա դծով տույժերի և /կամ/ տուզանքսերի 
դոււհսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտսւվորությունր հաշվսաող տևդւսկան 
բյուջեի դանձապետական հաշվին։
Համաձւսյն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետսւնց յուրաքսւնչյուր օրւիս հսււէար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձւսյն «Տեղական ինքնակաոավւսրման մասին» ԼԼ օրևևքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմւսնված վարդով կազմակերււյում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նւսե տեդւսկւսն հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարոդ ւսնձանց նկասոսսմբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավսւրվելով ԼԼ Սահմաևադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավւսկւսն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վւսրչարւսրությսւն հիմունքների 
և վարչւսկան վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևեր, որոշում եմ

1. Յուրիկ Ապետնակի Գալստյանից հօդոււռ Գսւվառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 146 791/մեկ 
հսւրյուր քսասաունվեց հազար յոթ հարյուր ինևսունմեկ/ ԼԼ դրամ, որպես 05-021-0259-0273, 05 021-0247– 
0073, 05-021-0243-0013, 05-021-0006-0009-001, 05-021-0214-0051,05 021-0006 0007 կադաստրսսին 
ծւսծկադրերով դույքերի դույքահարկերի գումար, ևերւսոյալ տույժևրը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայևքսւպետին դրա ուժի մեջ 
լքանելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթացքուլք կամ Հայաստանի Հանրապետությաև վւսրչական դատարան՝ 
երկամսյա ժսւմկետում։
3. Սույն որոշւհսն պահանջները չկատարելու դեպքուլք, «Վարչաըարության հիմունքների հ վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակւս է հսւրկւսդիր 
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Մույն որոշման կւստարման ընթացքի նկատմամբ հսկողություևն իրականացնում է Գաւիսւ՛ համայնքի 
ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ըևդուևման մասին օրենքով սահմանված պատշւսճ իրադեկելու

շօ II թ. սյտմխլէմլձւԼ Օճ
ր-Գավաո՜ , ր  Ր Ո

օրվաև հաջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵԱԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՁ§հՁզպ)ՏէՋրՋՈ(®8աՅմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
07 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 671

05-001-1007-0060 ԿԱԳԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 0.04 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԽՈՏՀԱՐՔԸ 
ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԻ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Նորմաաիվ իրսւվակաև ակաերի մասին» 1 ֊ ին հարկածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
ինքնակսաավարմաև մասին» Հայաստանի Հաևրապետությաև օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24 կետի և 
43-րղ հողկածի, «Հայաստանի Հւսնրապետությւսն զյուղատևտեսւսկաև ևշանակությաև հողերի 
հողատեսքերի փոփոխման կսղպը հաստատելու մասին» ՀՀ Կսաավսւրությւսև 17.09.2017թ. թիվ 
1066 որոշմսւև ղրույթևերով, նկատի ունենալով, որ նշված հողատեսքև ի սկզբաևե եզևլ է  
վարելահող, որոշում եմ

1.05-001-1007-0060 կաղաստրւսյիև ծածկսւզրով 0.04 հա մակերեսով խոտհարքը փոխադրել 2 ֊ րղ 
կարգի վարելահողի։
2. Որոշմսւն մեկ օրինակը ներկայացնել ՀՀ ԿԱ անշարժ զույքի կաղաստրի անշարժ զույքի 
զրանցմւսև միասնական ստորաբաժանում։
3. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմսւնը հաջորղող օրը։

2 0 ^ թ . ...  # 3  0 ^
ք.Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետությւսն Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §տ/տւզս§հպՁք6էատւ(ե)ցրոՋմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 672-Ա 

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՐԼԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Տեղական իևքևակաոավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 1-ին կետի 
24)–րղ ենթակետով, ՀՀ կառավարությաև «ՀՀ քաղաքային և զյոպական բևակավայրևրում 
ևերբնակավայրայիև աշխարհազրական օբյեկաների աևվսւնակոչմաև, անվանսւփոխմաև, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զանվելու և /կսւմ/ տեղակապմւսև վայրի եամարակալմսւն, 
հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և հասցևների 
գրսւնցմաև լիազոր մսւրմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխությունևեր կսւտարելու մասին ՀՀ կաուսվւսրության 25.02.2021 թ-ի 233-Ն 
որոշմամբ, որոշումեմ

1. ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնքի/կաղաստրսղիև ծածկագիր 05-001-0293-0001/ 
համայնքայիև սեփւսկաևություն հանդիսացող հողամասից առաևձևացևել 0.00320 հսւ 
մակերեսով հողսւտարածքը ն տրսւմւսղրել Գավաո համայնք, Աարամայիս Ոսկանյւսն փողոց, 
թիվ 9/65 հասցեև։
2. Հողամասի զործսանական ևշաևակություևը բևակավայրերի այլ հողատեսքից վախել 
բնակելի կւսոուցապատման հողատեսքի։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այասւռաևի 2անրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավււա, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզս^հՋզՁբ<2էՋրՋՈ(ս)|>ռա11.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի Ի1 673-Ա 

2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական իևքևակւսռավարման մասին» 22 օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին կետի 
24)–րղ ենթակեաով, 22 կառավարության «2,2. քաղաքային և զյուղական բնակավայրերուն 
ևերբևակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտևերի աևվանակոչմաև, անվանափոխման, 
անշարժ զույքի՝ ըստ դրսւ զտնվելու և /կամ/ տեղակապման վայրի համարակսղմաև, 
հասցևւսվորման ու հասցեևերի պետական զրանցման կւսրզը հաստատելու և հասցեների 
զրանցման լիազոր մսւրմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ2387–Ն որոշման մեջ 
լյւացումևեր և փոփոխություններ կատարելու մասին ԼԼ կառավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմսւմբ, որոշումեմ

1. 22 Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնքի /կաղաստրային ծածկագիր 05-001-0447-0024/ 
համայևքային սեփականություև հւսևղիսացող հողամսւսից առաևձնացևել 0.00437 հա 
մակերեսով հողւստարածքը և տրամաղրել Գավառ համայնք, Կաբելազործևերի փողոց, թիվ 71/2 
հւսսցեև։
2. 2ողսւմասի զործառևական ևշւսևակությունը բևակավայրերի այլ հողատեսքից փոխ ել 
բնակելի կառուցապւստմսւն հողատեսքի։
3. Սույն որոշումը հիմք Է պետական զրւսևցում ստանալու համար։

2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹ8ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաևի Հանրւսպեւոության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հ&զՋթ6էՋրՁՈ(5)^աՁւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 674-Ա 

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական իևքևակառավարմաե մասին» ԼԼ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կեաի 
24)–րդ ենթւսկեաով, ԼԼ կսաավսւրությաև «ՀՀ քսպաքային և զյուղակսւն բնակավայր եր ում 
ներբևակավայրւսյին աշխսւրհազրական օբյեկաևերի անվանակոչմսւև, անվանափոխման, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրւս զաևվելու ե /կամ/ աեղսւկապման վայրի համարակալման, 
հւսսցեավորմսւն ու հասցեների պետական զրանցմաև կսւրզը հասասւաելու և հասցեեերի 
զրաևցմաև լիսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կւսաւսրելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմսւմբ, որոշումեմ

1. ՀՀ Գեղւսրքունիքի մարզի Գավւսռ համայնքի /կաղւսսարւսյին ծւսծկսւզիր 05-001-0447-0002/ 
համայևքւսյին սեփակաևություև հանդիսացող հողսւմասից ւսռանձնսւցևել 0.05046 հսւ 
մակերեսով հողսւաւսրածքր ն արւսմւսղրել Գւսվսա համայնք, Կարելազործևերի փողոց, թիվ 73/1 
հասցեն։
2. Հողաւևսսի զործւսռնւսկւսն նշաևւսկությունը բնակւսվւսյրերի այլ հողատեսքից ւիոխել 
բևւսկեյի կառուցաւղատւևսն հողւստեսքի։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավւսռ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր^^Ջ§հՋ^^ք6էՅրՋՈ( )̂^ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ԶԻ Մ
08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւեի 19 675-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 11-ՐԴ 
ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 2/1 ՀԱՍՑԵԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՍԸ

ՃՇՏԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Ինքևւսկսաավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Կսաավարությւսև 29.04.2021թ. 19 698-Ն որոշմսւն մեջ փոփոխություններ ե 
լրացումներ կաաարելու մասին ԼԼ կսասւվարության 27.08.2021 թ-ի 1383-Ն կաղսասւրւսյիև 
հատակազծերում և կւսղասւորայիև քարաեզներում հայտնաբերվսւծ սխալևևերի ուղղման, ե 
հիմք րնղունելով նշված հսացեի հւսմասեփակաևատեր Յուրիկ Թաչիկի Գևորզյանի /ծևվւսծ 
05.08.1952թ ֊իև/ ղիմումը, «Դւսվիթ Առաքելյաև» ԱՁ-ի կողմից արված հողամսւսի հաաակւսզիծր, 
որի հւսմւսձայև Գավսա համանքի Գանձակ բնակավայրի Հենրիկ Աբրահւսմյան փողոց 11-րղ 
փսւկուղի թիվ 2/1 հասցեում զանվող ընդհանուր հողամսաը չափւսզրվել է /ծսւծկազիր 05-021– 
0048-0012/, հողամսւսի մակերեսը փասաացի կազմում է 0.00520 հա, որը Յուրիկ հոպփկի 
Գևորզյանի /ծնվսւծ 05.08.1952թ–իև/ սեփակաևության իրւսվուևքով պատկանող հողամասն է և 
հաշվի առնելով, որ սպասարկմսւև համար անհրաժեշտ հողամասը չի զտնվում ԼԼ հողային 
օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմանափակումների ցսւևկում, ինչպես նւսև 
ինժեներատրանսպորտային օբյևկտևերի օտւսրման զոտիևերում, չի առաջացնում սերվիտուտ, 
որոշում եմ

1. Հաստատել Թիվ 2615286 անշարժ զույքի նկատմամբ իրւսվուևթների պետական (յրանցւքւսն 
վկայականով պետական զրսւնցում ստացած Գւսվւսռ համայնքի Գանձակ բնակավայրի Հենրիկ 
Աբրահւսմյան փողոց 11-րղ փսւկուղի թիվ 2/1 հասցեում զտևվող հողամսւսի սահմանները 
հսւմսւձայև կից ևերկայացված հսսռակազծի հաստատված համայնքի ղեկավարի կողմից, 
ճւսնաչևլով Յուրիկ 1սաչիկի Գևորզյանի/ծնվսւծ 05.08.1952թ–իև/ սեփակաևության իյսսվունքը
0.00520 հա ըևղհաևուր մակերեսով հողամսւսի նկսւտմամբ որպես օրինական տիրապետվող 
զույք։
2. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրսւնցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքւսյիփփրւսվուևքների պետական 
վերսւզրաևցում կատւսրելու համար։
3. Որոշմսւն կատարմաև հսկողություևը ղնել^ա վսյղ յևքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Բոշյսւնի վրսւ։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.սւյ սատանի ձւսնրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզսփոպՋթ0էա–Ձո(օ>§տՋմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 676-Ա 

2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՍԱՄԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Տեղական իևքևակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 35 ֊ րդ հողվսւծի 1-ին կետի 
24)–րղ եևթւսկետով, ԼԼ կսաավարությւսև «ԼԼ քւսղւսքային և զյուղակսւև բնակավսւյրերում 
ներրնակավւսյրւսյիև աշխարհագրական օբյեկաների անվաևսւկոտմաև, աևվսւնափոիւման, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զանկերու և /կսւմ/ աեղակսւպմւսն վայրի համարակալմւսն. 
հասցեավորմաև ու հսացեների պետական զրւսնցմաև կարզը հաստատելու ե հւսսցեների 
զրսւևցմաև լիազոր մարմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լյււսցումևեր և փոփոխություևևեր կւստւսրելու մասին ԼԼ կաոավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմսւմբ, որոշումեմ

1. ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնքի Սարուխաև բնակավայրի /վարսաւորսւյիև 
ծածկագիր 05-078-0317-0002/ համայևքային սեփակաևություն հանղիսացող 0,05478 հա 
մակերսով հողամասին տրամաղրել Գավաո համայնք, Սարուխսւն բնակավայր Սիամանթոյի 
փողոց, թիվ 6 հասցեն։
2 . ճողամասի զործաոևական նշաևակությունը բևւսկավայրերի այլ հողատեսքից փսխել 
բևսւկեյփ կաոուցւսպատման հողւստեսքի։
3. Սույն որոշումը հիմք Է պետական զրանցում ստանալու համար։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.սւյ սատանի ձաևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅհզՅ§եՁզՅբ6էՅրՅՈ@§րոՅԱ.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Իք 677-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԱՄԱՐՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ 
ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 

ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Իևբևակառավարմսւն Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվւսծի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսղրքի 188-րդ հողվածի 4-րղ և 5-րդ կետերով, ՀՀ 
կսաավարության 29.12.2005թ. «Հսղաստաևի Հանրսւպետության քաղաքային և գյուղւսկաև 
բևւսկտվայրերում ևերբևակավայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի աևվանակոչմաև, 
աևվւսնափոխությաև, անշարժ գույքի՝ ըստ ղրա գտևվելու և /կամ/ տեղակւսյման վայրի 
հւսմարւսկսւլմւսև, հսացեավորմւսն ու հսւսցեևերի պետական գրսւևցման կւսրգը հաստատելու և 
հւսսցեևերի գրաևցմւսն լիսւզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լրացումներ և փոփոխություևևևր կատսւրելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի 1Ժ 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստանի Հւսնրապետության կառավարության որոշումը պետական կամ 
համայնքայիև հողամասերում գտնվող ինքնակամ կսաույցևերի նկատմսւմբ սյևտու թյւսն կամ 
համայևքների սեփակաևությսւև իրսւվունքի պետական գրւսնցմաև կւսրգը հսատատեյու 
մասին», 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կսաույցևերի օրիևակաևւսցման ե տևօրիևման կւսրգը 
հաստատելու մասին» թիվ912–Ն ոըոշումներով, հիմք ըևղուևելով որսւկավորում ունեցող սւևձ 
Թաթուլ Մշոտի Զաևոյաևի /որակավորւքաև վկայականի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ 
կողմից 05.08.2022թ ֊ին սւրվւսծ ինքնակամ շիևությունևերը հաշվւսռվսւծ լիւնելու վերաբերյսղ 
չւսփագրման տվյւսլևերի մուտքագրման 2022Լ2մ\Ղ8 ծածկագիրը, ինքնակամ կառույցև 
իրւսկաևացրած աևձ Ասյա Արտուշի Մխեյսւևի դիմումը՝ Գավառ համայնքի Ղամարյւսն 
եղբայրների փողոցին հսւրակից հատվածում իր կողմից ինքնակամ կսաուցված 48.00 քմ. 
արտաքին /41.80 քմ. ներքին/ մակերեսով տնտեսական շիևություևն օրիևւսկաևացնելու մասին, 
ինչպես նաև հսւշւլի առնելով, որ շինությունը կսաուցված Է համայնքայիև սեփսւկանություն 
հանդիսացող հողւստարածքի վրա, ոքի կառուցման ու սպասսւրկման համար անհրաժեշտ 
հողամասը չի գտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 6 0 ֊ր ղ  հողվսւծով սահմանված 
սւսհմաևսսիակումների ցսւնկում, ինչպես նաև ինժեներատրսւևսպորտային օրյեկտների 
օսաւրման կամ անվտաևգությսւև գոտիևերում, չի առաջսւցնում սերվիտուտ և կառույցը 
պւսհպանելը չի խախտում ւսյլաևձաևց իրավունքևերը ն օրենքով պահպաևվող շահերը կամ 
վտանգ չ|ւ սպառևում քսւղաքացիևերի կյանքին ու առողջությսւնը, որոշումեմ



1. Գավսա համայնքի Ղամարյան եղբայրևերի փողոցին հարակից հսւտվածում գտնւխղ 
համայնքային սեփականություև հանդիսացող 0.00478 հւս մակերեսով բնւսկավայրերի 
նպւսաակային ևշւսևւսկությաև բնակելի կառուցապատմաև ղործառևակւսն ևշանակությւսև 
հողամսւսի վրա ինքնակամ կսաուցված 48.00 քմ. արտաքին /41.80 քմ. ներքին/ մակերեսով 
տնտեսական շիևություևը համարել համայնքային սեփակաևություն համաձսւյն կից 
ևերկայսւցվող հողւսմասի և շինությունևերի հսւտակսպծերի։
2. Գավառ համայնքի Ղամարյսւն եղբայրների փողոցին հարակից հսւտվածում ղտնվող 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող 0.00478 հւս մակերեսով բնւսկավայրերի 
նպատսւկային նշւսևակության հողամասի վրա ինքնակամ կսաուցվւսծ 48.00 քմ. արտաքին 
/41.80 քմ. ներքին/ մակերեսով տնտեսական շիևություևը ճանւսչել օրինական։
3. Օրինական ճաևաչված տնտեսական շինությանը տրամաղրել Գավւսռ համայնք, Ղամարյան 
եղբայրևերի փողոց, թիվ 2/2 հասցեև։
4. Օրիևսւկւսևացված 48.00 քմ. արտաքին /41.80 քւ1. ներքին/ մակերեսով տնտեսական 
շինությունը ղնմւււև նախաւղատվությաև իրւսվունքով/ուղղակի վաճառքի միջոցոկ 
տրսւմաղրելու մասին գրավոր առսւջւսրկություն անել իևքնակալք կսւռույցն իրակս ևացրւսծ 
անձին Գավսա համայնքի Ղամարյան եղբայրևերի փ. տ. 10 հասցեի բնակիչ Ասյսւ Արտուշի 
Ս՚խևյւսնիև։
5. Սույև որոշումը ներկայ լսցնել ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույքի ղրանցլքւսև մփսւսնւսկան ստորաբաժանում՝ ղույքային իրավունքևերի պետւսկան 
ղրւսնցում կւստսւրելու համար։
6. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավառ հւսմայնքի ղեկավարի տեղւսկսղ Գ. 
Բոշյանի վրւս։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ ԱՂԱՐ՝

20 ֊  թ. ֊
17. Գավառ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյսւստաևի Հանրապեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղսւրքուևիքի մարզ, ք. Գւսվսա, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋթ6էՅրաւ(3)տրոա1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Իք 678-Ա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈԻԹՅՈԻՆ ԱՐՏԱՊԱՏՎԻՐԱԿԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Տեղական ինքևսւկսաավամաև մասին» Հայսւսաաևի Հաևրապեաությաև օրենքի 
35-րղ հողվածի 1-իև մասի 24)–րղ կետի, 4 4 ֊ր ղ  հողվածի ղրույթներով, որոշումեմ

1. Գավսա համայնքի տրաևսպորտայիև սպասարկման հսւրցը միասնական երթուղւսյին ցանցի 
շրջանակևերում լուծելու համար,«Ավտոմոբիլային տրանսւղորտի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րղ 
հողվածի 2 ֊ րդ մասի և «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հողվածի 1-իև 
մւսսի 10 ֊րղ  կետով նսւխատեսված լիազորություևևերը արտւսպատվիրակել ՀՀ տարածքայիև 
կսաավւսրմաև և ենթւսկառուցվւսծքևերի նախարարությւսնր։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ստորազրմսւև պահից։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔԲԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրւսպեսաւթյան Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղաիքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^Ձ\,ԶրւզՋ§եՋզՅք0էՋրՋՈ@§աՁւ1.օօու
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08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ո 679-Ա

ԳԲԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳԲԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԲԻ ՄԱՍԻՆ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԲՐԲՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎԲՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գազիկ Սարզսի Գրիզորյանը (անձնազիր ՃՏ0697242, ՀԾՀ 1705530338, հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, զ. Գանձակ Հ. Պարոնյաև փ. 4 –րղ նրբ. 2 ա.) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոստոսի 22-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթւսկետի հիմքով 
Գսւվաոի համւսյնքապետարանի աշխատակազմում հսւրուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ զույքւսհարկի 
զումարների զսւնձման հարցի քննությւսն նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցվւսծ և 
իրականացփսծ վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի փաստական հաևզսւմանքների բազմակողմանի, 
լրիվ ե օբյևկտիվ քննությւսն սւրղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական 
մւսրմինը եաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԲՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրփսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահա ւկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-021-0206-0013, 05-021-0243-0061, 05– 
021-0271-0096 կաղաստրային ծւսծկազրով հողատեսքերը հանղիսանում են Գազիկ Սսւրգսի Գրիզորյանի 
սեփակաէ ություևը։
Անշարժ օույքերի համար վճարմաև ենթակա զույքահւսրկը կազմում է 70 619/յոթանասուն հազար վեց 
հարյուր սսւսնինը/ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածոււք չի վճարվել, իսկ Գազիկ Սարզսի 
Գրիզորյանի կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արդյունքում աուսջսւցել է զույքահւսրկի համար տույժ 33 295/երեսուներեք հազար երկու 
հարյուր ննսունհինզ/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվակսւևի օզոստոսի 22-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետւսրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակւսներում 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվելէ /հիմք 22.08.2022թ. ծանուցում Ջ2ւ1ՋրՁր.Ջա 
կայքում/ Գազիկ Սարզսի Գրիզորյանը։ Վերջինս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի լսումներին։ 
02.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցփսծ Գազիկ Սարզսի 
Գրիզորյանի բացւսկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սսւհմաևաղրության 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրսւքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայեքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայե ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճսւրոդեեյփն 
սեփականության իրավունքով պսւտկանող հսւրկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կարդով Հսւյաստանի Հանրապետության հսւմայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության սւրղյունքներից։
Համաձայե ՀՀ հայւկայիև օրենսդրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները և ֆիդիկւսկան աևձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումարները /ւսյղ թվում Օրենսդրքի 231-րղ հողւլածի 3-րղ մասով սահմանված 
ղեպքեյւում ու կսղւդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պւսրտավորության դումարներյւ անշարժ 
ղույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում լքինչև հարկային տարփս ղեկտեւքբերի 1 ր ևեյււսոյւսլ 
հաշւփ առնելով սույն հոդվածուլ սսւհլքանվսւծ ւսոանձնահւստկույծյուննեյւը։
Համաձւսյն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 46-րղ հողվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային 
սյւսրսսսվորությունների կւստւսրում /մարում/ է համւսրվում Օրեևսղրքիև հաւքաււյւստասխաե 
հաշվսւրկւիսծ վճարւէան ենթսմյահարկի, ինչպես նւսե ղրւս դծով տույժերի և /կամ/ տուդաևքեերի 
դումարների ւլճայւումը հսոքսսղււսուսսխան հարկի դծով պարտավորություևը հաշւլառող տեղական 
բյուջեի դաևձւսպետական հաշվին։ Հւսմաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401 –րղ հողւլածի հարկի 
ւլճարումը սահմաևւիսծ ժամկետնեյ՜փց ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքսւնչյուր օրւիս հաւքւսր 
հարկ ւլճարողը կւսմ հարկային գործւսկալը վճւսյտււէ է տույժ 0.04 տոկոսի չւսկւով։
Համաձայն «Տեղւսկան ինքնակաուսփսրմւսն լքասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիակւսն լիւսզորություն, օրենքով սահւ1անւ|ած կարդով կսպմսւկերպում է դույքահարկի 
դանձումը, ինչպես նահ տեղական հւսրկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող սւնձանց նկատսամբ 
օրենքով ւսսհմանւիսծ կւսրդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերողրյալից և ղեկւսւխսրւլելով ՀՀ Սսւհլքանաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսդրբուի «Նորմատիվ 
իրաւիսկսւն սւկտերի մւսսին», «Տեղական իևքևակսաԱոիորման մասին», «Վւսրչւսրարության հիմունքների 
ե վարչական ւիսրույթի լքասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րդ հողվսւծներով, որոշումեմ

1. Գադիկ Սարդսի Գրիդորյւսնից հօդուտ Գսււիւա համայնքի բյուջե դւսնձել րնղւսմենր 103 914 մհկ հսւրյուր 
երեք հազւսր ինը հարյուր տասնչոյւս/ՀՀ ղրսւմ, որպես 005-021-0206-0013, 05-021-0243-0061, 05 021-0271– 
0096 կւսդաստրային ծածկսւդրեյավ դույքերի դույքսւհարկեյւի դումւսր, ներսայւսլ տույժերր։
2. Սույն որոշոււքը կարող է ւիսրչական կարդով բողոքարկվելԳաւլառի համայնքսւպետին ղրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրւիսնից երկու ւսւքսվա ըևթւսցքում կամ Հւսյաստւսնի Հանրապետության վարչական ղասոսրան՝ 
երկսւմսյա ժսսքկետուլք։
3. Սույն որոշման ւղահանջներր չկւստարելու դեպքում, «Վւսրչւսրարության հիմունքների ե վարչական 
ւխսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սւսհմանւիսծ կարդով այն ևնթւսկւս է հւսրկաղիր 
կասոսրմաև՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կւստարումն ապահուխղ ծսաւսյության ւփջոցով ւսնբողոքարկևլի 
դառնալուդ եռաւէսյսւ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստարմսւն ընթացքի նկւստմսւմբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավւսրը։
5. Սույն որոշոււէն ուժի մեջ է մտևոււք ըեղունմւսև մասին օրենքով սահմանված պսոոշաճ իրաղեկելու 
օրվսւն հաջորղող օյւը։



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2.ԱԱԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստսւնի ձանրապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋոզՋ§հՋզՋբ6էՅրՋՈ@8աՁմ.(։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Իք 680-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՌԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գուրզեն Խաչիկի Հարությունյանը (անձևագիր ՃՔ0410382, ԼԾԼ՝ 1308820032, հաշվսաված ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, ք Գավսա, զ. Լանջաղբյուր Տիզրան Մեծի փող. տուն 26) հանդիսանա)ու| 
զույքահւսրկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կսսռարե| զույքւսհարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օգոստոսի 17-իև 
«Վարչսւրարությսւն հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակևտի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
գույքահարկի զումարների գսւնձմաև հարցի քնևության նպատակով։
«Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրւսպետությւսն 
օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քնևության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ Պ Կ ֊ի  կողմից տրւսմւսղրված ԼԼ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող՝ Գավառ համայնքի 05-038-0202-0952, 05-038-0202-0387, 05– 
038-0086-0006, 05-038-0202-0103, 05-038-0079-0033, 05-038-0052-0004, 05-038-0048-0013, 05-038-0110-0019, 
048-013, 202-387, 103-159, 052-004,079-033, 068-006, 202-952, 202-103 կաղաստրային ծածկազրով 
հողատեսքերը հսւնղիսանում են Գուրզեն Խաչիկի Հարություևյւսնի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն եեթակա գույքահարկը կազմում է 55 568/հիսունհինզ հազար հինզ 
հարյուր վաթսունութ/ ԼԼ ղրամ, ինչը 2014–2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Գուրզեն 
Խաչիկի Հարությունյանի կողմից ևշված ժամանակահսւտվածի զույքահայւկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում սաաջացելէ զույքահարկի համար տույժ 21 274/ քսանմեկ հազար 
երկու հարյուր յոթաևասուևչորս/ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 17-ին «Վարչարայւության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսնսւկաներում 2022 թվականի օգոստոսի 31-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել է /հիմք 17.08.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա 
կայքում/ Գուրզեն Խաչիկի Հարությունյանը։ Վերջիևս չ|ւ ներկայացել վարչական վարույթի րւումներին։ 
31.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծանուցված Գուրզեն Խաչիկի 
Հարությունյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎԲՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սւսհմւսնաղրությաև 45-րդ հողվածի համաձսւյև՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքււվ 
սահմաևված կւսրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մուտքւսգրփպ պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 224-րդ հողվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարոդնևրին 
սեփակաևության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմաևված վարդով 2սղ սատանի ձանրապետության համայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախփսծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության արղյունքևերից։ 
ձամաձսւյև ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները և ֆիդիկսւկան աևձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները/այդ թվում Օրենսդրքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված 
ղեպբերում ու կւսրդով հսւշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյսւլ 
հաշվի առնելով սույև հողվածով սահմանված առանձնահատկությունևերը։ 
ձամաձւսյն ԼԼ 2.ւսրկայիև օրենսդրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտւսվորությունների կատարում/մարում/ է համարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հւսշվարկվւսծ վճարմսւն ենթսւկահարկի, ինչպևս նաև ղրա դծով տույժերի և /կւսմ/ տուգանքն երի 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի դանձապետական հաշվին։
Համաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հողվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համւսձւսյն «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպևս նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձաևց նկսոոմամբ 
օրենքով սահմաևված վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ե լնելով վերոդրյսւլից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանաղրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրւսվական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ն վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րղ, 58–60֊րղ հողվածևերով, որոշումեմ

1. Գուրդեն 1սաչիկի Հւսրությունյաևից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 76 
842/յոթանասունվեց հագար ութ հարյուր քաոասուներկոլ/ ԼԼ ղրւսմ, որպես 05-038-0202-0952, 05-038-0202– 
0387, 05-038-0086-0006, 05-038-0202-0103, 05-038-0079-0033, 05-038-0052 0004, 05-038-0048-0013, 05-038– 
0110-0019, 048-013, 202-387, 103-159, 052-004,079-033, 068-006, 202-952, 202-103 կաղաստրայիև 
ծածկադրերով դույքերի դույքահսւրկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավսաի հսւմայևքապետին՝ ղլււս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հաևրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատւսրման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծւսոայության միջոցով աևբողոքարկելի 
ղաոնսւլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կատւսրման ընթացքի նկսսոմամբ հսկողություևն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդուևման մասին օրենքով սահմանված պսւտշաճ իրազեկելու 
օրփսև հւսջորղող օյւը։
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2այաստսւնի 2,անրւսպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
Հ.Լ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁրւզՋ§հՋզՋբ6էՋրՁՈ@§աՋմ.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 681-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՈԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արմենակ ճեերիկի Արմենակյանը (անձնազիր 0014745632, ԼԾԼ 3801500381, հաշվաոփսծ ԼԼ 
Ք. Երևան, Էրեբունի, Բուոևազյան 1 երբ. աուն 3) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ 
հարկային օրեևսզյւքով սահմանված կարզով չի կաաւսրել զույքահարկ վճարելու 
պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ֊ին  մասի ,,բ" ենթսւկեւոի հիմքով 
Գավւսոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զւսնձման հսւրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և 
իրւսկաևացված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի փաստական հանզամանքևերի բազմակողմանի, 
լրիվ ե օբյեկտիվ քննույյ>յւսն արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հւսնզամաևքները, վարչական 
մարմինը հաստատփսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ճամաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամաղրված ԼԼ 2սւրկսւյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հսւրկվող օբյեկտ հսւմարվող Գավաո համայնքի 05-038-0202-0056, 05-038-0206-0082, 05– 
038-0202-0226, 05-038-032-0010-001, 032-010, 202-226, 206-082, 202-056, 110-016, 032-013 կաղւսստրային 
ծածկազրով հողւստեսքերը հանղիսաևում են Արմենակ 2,ենրիկի Արմենւսկյաևի սեփականությունը։ 
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթակւս զա յքահսւրկը կազմում է 61 654/վսւթսուեմեկ հազար վեց 
հարյուր հիսուևչպ՜ա/ ԼԼ ղյււսմ, ինչը 2008-2021լ&թ. ժամանակահսւտվածում չ|ւ վճայ՜ւվել, իսկ Արմենակ 
ձենրիկի Արմենակյսւնի կողմից նշված ժամանակահսւտվածի զույքսւհարկը օրենքով սահմանված 
ժսւմկետում չվճւսրելու արդյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 37 929/երեսունյոթ հազար 
ինը հարյուր քսանիևփ ԼԼ ղրսւմի չափով։
2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վսղւչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսւոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի օզոստոսի 31-ին հրավիրվել են վարչական վարու յթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 17.08.2022(9. ծանուցում ՋշժՋրատա 
կայքում/ Արմենակ ձեևրիկի Արմենակյանը։ Վերջիևս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի լսումներին։ 
31.08.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվելեն պատշաճ ծաևուցված Արմենակ ձենրիկի 
Արմենակյւսևի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաևւսդրության 45 ֊րդ  հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքա| 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, աույւքեր, կաւռայւել ւդեաակւսն կւսմ համւսյնքային բյուջե 
մոււոքադրվող պարտսւդիր այլ վճարոււէներ։
Հաւքլււձւսյն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդւիսծի ւսնշւսրժ գույքի հւսրկը հւսրկ վձարոդներիև 
սեւիւսկւսնույպաև իրսււիււնքուլ պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող անշւսրժ գույքի համւսր 
սահմւսնւիսծ կսւրգով Հւսյաստանի Հանրապետության համւսյնքների բյուջեներ վճարվոդ տեւլսւկւսն հւսրկ 
Է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։
Համւսձւսյև ՀՀ հւսրկային օրենսգրքի 236 ֊րդ հոդւիսծի կազմակերպությունևերը և ֆիզիկակւսև անձիևք 
ւսնշւսրժ գույքի տայ՜ւեկւսն գումարները /այդ թւխւմ Օյւենսզրքի 231-յւդ հոդւիսծի 3-րդ ւհսսու| սւսհմւսևւիսծ 
դեպքերուլք ու կւսրգով հսւշվարկված անշարժ գույքի հւսրկի ւդայւտսւվորույծյան զումստնեյդւ անշւսրժ 
գույքի զտնկելու ւիսյրի հւսմայևքի բյուջե են վճարում ւ1ինչև հարկային ւռւսրւիս դեկտեմբերի I ը ներաոյալ 
հաշվի աոնելով սույն հոդւխւծով սահմանված ւսոանձնահսւտկություևները։
Համաձայն ՀՀ Հւսրկւսյին օրենսգրքի 46-րդ հոդւիսծի տեղական հսւրկերի գծու( հարկային 
պւսյւտաւխրություևների կսււոարոււք /ւհսրում/ է հւսւհսրվուլք Օրենսգրքիև հւսւքաւդասւասխան 
հաշվարկվւսծ վճսւրւէան ենթսւկահարկի, ինչպես ևւսե դրւս գծով տույժեյւի և /կամ/ տուզւսնքների 
գումարների վճւսրումը հւսւքապատասխւսն հարկի գծուլ պարւռւսւիդւություևը հւսշվսաոդ տեդակւսև 
բյուջեի գանձաւդետւսկւսն հւսշվին։
Հաւքաձւսյն ՀՀ հւսրկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի ւ|ճսւրումը սահմանված ժաւքկետևերից 
ուշացնելու դեւդքոււք ժւսմկետւսևց յուրաքանչյուր օրւիս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
զործակւպը վճւսրոււք է տույժ 0.04 տոկոսի չւսփոփ Համւսձւււյն «Տեղական ինքնւււկսաւսվարս՜սւն մւււսին» ՀՀ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հաւևսյնքի ղեկւսվւսյ՜ւը որպես սեւիական լիսւզորույէյուն, օրենքով սւսհմանված 
կսւրգով կւսգւ1սւկերպոււք է գույքւսհսւրկի գանձումը, իևչւդես նաև տեղական հւսրկերը, տուրքերը ե 
վճարները չւլճւււրող ւսնձանց ևկատւհսմբ օրենքով սւսհմւսևւիսծ կսւրգով կիրառոււ1 է հաւքասււստւււսխան 
միջոցներ։
Ե լնելով վերոգրյսդից և ղեկսւվայւվելով ՀՀ Սահմաևադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրաւիոկւսն ւսկտերի մւսսիև», «Տեղական իևքևակաուսվւսրմւսն մասին», «Վւսրչարարությւսն հիւ1ունքևևրի 
ե վարչական վարույյծի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Արմեևւսկ Հենրիկի Արմենակյաևից հօզուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել ըևդւսմենը 99 583 
/ինևսունինը հազւսր հինգ հարյուր ութսուներեբ/ ՀՀ դրամ, որպես 05-038-0202-0056, 05-038-0206-0082, 05– 
038-0202-0226, 05-038-032-0010-001, 032-010, 202-226, 206-082, 202-056, 110-016, 032-013 կադաստրւսյին 
ծւսծկազրերով զույքերի զույքահւսրկերի զոււհոր, ներւսռյալ ստւյժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է ւլարչակաև վարզով բորլոքարկվել Գսււիսոի համայևքւսպետին դրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրւիսևից երկու ւսմսւիո ընթւսցքում կամ Հայաստւսնի Հանրւսպետությսւն ւիսրչւսկւսև դատարան՝ 
հրկւսմպա ժւսւԱյետում։
3. Սույն որոշւեսև պւսհւսևջները չկատարելու դեպքում, «Վարչսւրւսրության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մւսսին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդւիսծով սահմանված վարզով այն եևթւսկսւ է հարկադիր 
կսսռւսրման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կաւոարոււքն ապահուիպ ծաոսդությաև լքիջոցով անբողոքււդւկեփ 
դւսոնալուց եուսմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստւսրման ըևթացքի նկատմւսմբ հսկողությունն իրակսւնացնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունւևսն մւււսին օրենքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու 
օրւիոն հւսջորդոդ օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասսաւնի Հաևրսւպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի ւնսրզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ջ^ՋոզՋշհպՁբտԼարՅպՋ^րոՁւԼօօա

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

Ղեկւսվարվելով Հայւսսաաեի Հանրապետության Հողային օրենսդրքի 101 ֊րղ  հոդվածով և

հողփոհի 3-րղ մւսսով, հիմք ընղունեյով քաղաքացիներ Աշուո Հրւսչի Մարզպանին, Սիրվարղ

Իք 13122019-05-0070 ւորվսւծ 2019 թվականի դեկտեմբերի 13 ֊իև, վկայական ԻՌ3122019 05-0026 
տրված 2019 թվականի դեկտեմբերի 13 ֊իև, վկայական Ի113122019-05-0080 տրվւսծ 2019 թվականի 
դեկտեմբերի 13-ին, վկայական ԻՌ3122019-05-0036 տրվւսծ 2019 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, 
վկւււյական ԻՌ3122019-05-0072 տրված 2019 թվականի դեկտեմբերի 13-իև / հրաժարվևյու մասին 
դիւհււմր, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Մշոտ Հրաչի Մարզպանին, Սիրվարղ Սուրենի Մարզպանին սեփականության 
իրսւվունքով պատկանող զ. Նորատուս հասցեում զտևվոդ 0.476 հսւ մակերեսով 05-071-0321-0086 
կադաստրային ծածկագրուի 0.445 հա մակերեսով 05-071-0240-0185 կադւսստրային ծածկւսգրով,
0.074 հսւ մակերեսով 05-071-0288-0043 կադաստրային ծածկւսգրով, 0.594 հա մակերեսով 05-071– 
0216-0108 կադաստրային ծւսծկւսզրով զյուղատնտեսակաև նշանակությւսն ւլարելսւհողերը, 0,352 
հսւ մակերեսով 05-059-0402-0173 կադաստրային ծածկազրով խոտհարքը ճանաչել
համսւյնքսւյին սեփսւկաևություև:
2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ըևդունելուց հետո՝ 15-օրյա ժտմկետում այն

որոշումից ծագող իյւսււ|ունքևերի պետական զրաևցմաև համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամւսսի նկատմամբ իրավունք հսւվաստող վկայականը 
ստանալուդ հետո՝ հւսմայնքի սւվազանու ւսոաջիկսւ նիստոււք ավԱպւսնու հաստաամւսնը

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 682-Ա

։Տեդական ինքևւսկաոավարման մասին» Հայասաանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ

Սուրենի Մարզպանին սեփականության իրսւվունքով պատկանող հոդամասերից /վկայական

ներկայացնել կադաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրսւնցմաև միասնական ստորաբաժանում

ներկայացնել համայնքի զույքագրման փաստաթղթերում սաաջաւ՛ցող փոփոխություններր։

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասւուսնի ձաևրապետությսւև Գեղւսրքունիքի մարզի Գավւսռ համայնք 

ԼԼ  Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՋր^^ս§հՋ^Ջթ է̂Ջր^ո@<>րոՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 683-Ա

2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱ2ՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ձՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվսւրվելով Հայաստսւնի Հաևրապետությսւև Լողային օրենսգրքի 101-րդ հոդվածով և 
«Տեղական ինքնակաոավարման մասին» Հսւյասաանի Հաևրապետությաև օրենքի 46-րղ 
հոդվածի Յ ֊ րղ մւսսով, հիմք ընդունելով քաղաքացիներ Հենրիկ Գևորզի Ավազյանին,Անահիա 
Արիսի Ավալյաևին, Նազեփ Հենրիկի՚Ավսպյանին, Սերոբ Հենրիկի Ավազյանին, Հսւյկ Հենրիկի 
Ավսւզյանին սեփւսկաևությաև իրավուևքով պաակաևող հողամասերից հրաժարվելու մասին 
դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Հենրիկ Գևորզի Ավազյանին,Անահիա Արիսի Ավսղյանիև, Նազեփ Հենրիկի 
Ավազյւսնիև, Սերող Հենրիկի Ավազյանին, ձսւյկ Հենրիկի Ավազյանին սեփականուող ան 
իրավուևքով պաակաևող ք. Գավառ հասցեում զաևվող 0.56503 հսւ մակերեսով 05-001-1007-0007 
կաղասարսւյին ծածկազրով զյուղաանաեսական ևշանակությաև վարելահողը ճան ատ ել 
համայնքային սեւիակաևություև։
2. Աշխաւոսւկազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ընդունելուց հեւռո՝ 15-օյղա ժամկետում ւսյև 
ներկայացնել կաղւսստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծագող իրավունքների պետական զրւսևցման համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամւսսի նկատմամր իրավուևք հավաստող վկայականը 
ստանալուց հետո՝ համայնքի ավւսզանու ւսռաջիկսւ նիստում ավազաևու հասաաամանը
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ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ճսյսաւոանի ձտնրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
11, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §̂ V̂ ր̂ ^̂ §հ3̂ թ̂6է̂ րՅՈ@§ա3̂ 1.̂ օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 1Կ 684-Ա 

2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկսւվարվևլով «Տեղական ինքնսւկառավսւրման մասին» ԼԼ օրենքի 35-րդ հողվածի 1 –ին կեաի 
24)–րդ եևթսւկեսավ, ԼԼ կառավարության՝ « Լ Լ  քաղաքային և զյաղակսւև բնակավայրևրում 
ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկաևերի աևվանակոչմսւև, անվանափոխման, 
անշարժ գույքի՝ րսա դրա գաևվելու և /կամ/ աեղակապման վայրի համարսւկալման, 
հսւսցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցման կւսրգը հաստատելու և հսւսցենևրի 
զրանցման լիսւզոր մարմին սահմանելու մ ա ս ի ն » 29.12.2005թ. թիվ2387–Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ԼԼ կառավարության 25.02.2021 թ ֊ի  233-Ն 
որոշմւսմբ, որոշումեմ

1. ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնքի /կաղաստրսւյին ծածկագիր 05-001-0293/ 
համայնքայիև սևփւսկանություև հանդիսացող հողամասից ւսռաևձնացնել 0.00660 հա 
մակերեսով հողատարածքը և տրամաղրել Գավառ համայնք, Արւսմւսյիս Ոսկանյան փողոց, թիվ 
9/31 հսւսցեև։
2. ձողամւսսի զործառևակաև նշաևակություևը բևակավայրերի սւյլ հողատեսքից փոխել 
բնակեյի կառուցապատմւսև հողատեսքի։



՝լ.~–

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապեաությւսն Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^^ր^^Ձ§հՁ^Ջթ6էՅր^ո@^ա3^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
09 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 685-Ա 

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական իևքևակսաավսւրմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին կետի 
24)–րղ եևթակեաով, ԼԼ կսաւսվարության՝ « Լ Լ  քաղւսքային և զյուղակսւն բևւսկավայրերում 
ևերբևակւսվայրայիև աշխարհագրական օբյեկտևերի անվաևակոչմաև, աևվանափոխմաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զանվելու ն /կամ/ տևղակւսպմաև վայրի համարակւսլման, 
հասցեավորման ու հւսսցեների պետական զրսւնցմաև կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրաևցման լիազոր մսւրմին սահմանելու մասիև>> 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշմսւն մեջ 
լրացումներ ե փոփոխություևներ կատարելու մասին ԼԼ կառավարությւսև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմամբ, որոշումեմ

1. ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնքի /կսւդաստրային ծածկագիր 05-001-0300-0117/ 
համայնքայիև սեփակաևություև հանդիսացող հողսւմասից սաանձևացևել0.01639 հա 
մակերեսով հողատարածքը և տրւսմաղրել Գավաո համայնք, Օգոստոսի 23-ի փողոց, թիվ 72/1 
հւսսցևև։
2. Հողամսւսի զործսաևւսկան նշանսւկություևը բնակւսվսղրերի այլհողատեսքից փսխել 
հասարակական կառուցապատման հողատեսքի։
3. Սույն որոշումը հիմք Է պետական զրաևցում ստանալու

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

շօ ֊ թ. ֊
ք.Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաերապեսաւթյաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մւսրզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅհզՁ§հՅզՋբ6էՋրՋո(5պրոՋմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
14 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի 14 686-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՌԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՐ. ԼՈԻՍԱՎՈՐՉԻ ՓՈՂՈՑ 12-ՐԴ 
ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 3 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ 

ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 
ՀՈՂԱՄԱՍՈԻՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով 26 ղեկաեմբերի 2002 թ-ի 14 510-Ն օրենքով, «Նորմաաիվ իրավակսւն ակտերի 
մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվսւծի 2-րղ մասի, «Տեղական իևքևակաոավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րղ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնակամ կաոույցների օրիևակաևւսցմաև և տնօրինմաև կարզը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությւսն 18.05.2006թ. 14 912-Ն որոշմւսմբ հաստատված կարզի 
պահանջներով, ՀՀ Կաոավւսրության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետության քսւղաքային 
և զյուղակսւև բևակավայրերում ևերբևակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների 
աևվանակոչման, աևվանափոխությաև, անշւսրժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ 
տեղակւսյման վայրի համարակալմաև, հասցեավորման ու հասցեների պետական զրաևցման 
կարզը հաստատելու և հասցեների զրաևցման լիազոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշմւսև մեջ լրացումներ և փոփոխություևևեր կատարելու մասին ՀՀ կաոավւսրության 
25.02.2021 թ ֊ի  14 233-Ն պահանջներով, հիմք ընղուևելով 08.09.2022թ. տրված Նորւստոաի 
հողային բարեփոխումների և սեփականաշևորհմաև հանձնաժողովի 01.06.1991թ. թիվ 16 
որոշումից քաղվածքը, Գավսա համայնքի Նորատուս բնակավայրի Գր. Լուսւսվորչի փողոց 12– 
րդ նրբանցք թիվ 3 հսւսցեի սեփակաևատեր Իշխան Շահվալաղի Դավթյանի /ծնված 04.01.1952թ ֊ 
ին/ Գավաո համայնքի ղեկավարին հասցեազրած դիմումը, որակսւվորում ունեցող ւսնձ Միբայել 
Արծրուևու Սարոյանի /որւսկավորման վկայականի համար 0424 տրված 26.08.2021)9./ կողմից 
22.08.2022թ–ին տրված ինքնակամ շիևություևները հւսշվաոված լինելու վերաբերյսւ| 
չաւիազրման տփալևերի մուտքազրմաև 20226X1034 ծածկագիրը, «Ուրբաև Հսւոաինզ» ՍՊԸ-ի 
կողմից տրված հողամասի ն շիևություևևերի հատակազծերը, համաձայն որոնց Գավաո 
համայնքի Նորատուս բնակավայրի Գր. Լուսավորչի փողոց 12-րղ նրբանցք թիվ 3 հասցեում 
զտնվող հողամասը չսւփազրվելէ, հատկսւցվելէ 0.08 հա, ինչը փւսստացի կազմում է 0.08128 հւս, 
որը Իշխւսև Շահվալաղի Դավթյանին /ծևվւււծ 04.01.1952թ–իև/ սեփականության իրավունքով 
պատկանող հողամասն է և հաշւփ առնելով, որ օրինական կաոուցված 25.3 քմ ընդհանուր 
մակերեսով ավտոտնակի /կսաուցված 1993թ./ կառուցմաև ու սպասարկմաև համար 
անհրաժեշտ 0.08128 հա հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րղ հոդվածով 
սահմանված սահմւսնափակումևերի ցսւնկում, ինչպես նաև ինժեևերատրաևսպորտային 
օբյեկտների օտարմաև զոտիներում, չի աոաջացնում սերվիտոսո, որոշումեմ



1. Ուժը կորցրսւծ ճանաչել Գավառ համայնքի 2022 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ61ժ–Ա 
որոշումը։
2. Գնրակսւնգնել Գավառ համայնքի Նորասաւս քևակավայրի Գր. Լուսավորչի փողոց 12-րղ 
ևրըանցք թիվ 3 հասցեում գաևվող գույքային միավորի ևկատմամք Իշխան Շահվալսւդի 
Դավթյաևի /ծևվւսծ 04.01.1952թ ֊իև/ հողօգտագործմսւև իրսւվուևքը, բնակեփ տւսն կաոուցմաև և 
սպասարկմաև համար 0.08 հա օրինական հատկսւցված հողամասից ավելփաստսւցի 
օգտագործվող 0.00128 հա հողամասի գույքային իրավունքևերը ճանաչելով ևրա 
սեփակաևությսւն իրավունքը 0.08128 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական 
կսաուցված 25.3 քմ մակերեսով ավտոտևակի /կսաուցված 1993թ./ ևկատմամք որսյես 
օրինական տիրապետվոդ գույք։
3. Անշարժ գույքիև տրամաղրել Գավառ համայնք, Նորւստուս բնակավայր, Գր. Լուսավորչի 
փողոց, 12-րղ նրբանցք, թիվ 3 հսւսցեև։
4. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքևերի պետական 
գրաևցում կատւսրելու համար։
5. Որոշմաև կսւտարման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ

20 ֊  թ. ֊
բ. Գավառ


