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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻէսԱՆԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 179/5 ՀԱՍՑԵԻՑ 
ԱՐԵՎՄՈԻՏՔ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԾԱԾԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 
ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով Տեղական Ինքնակառավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կեաի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսզրքի 188-րդ հոդվածի 4-րդ ն 5-րդ կետերով, ՀՀ 
կառսւվարությաև 29.12.2005թ. «Հսդսատանի Հաևրապետության քադաքային ե զյուղսւկան 
բնակավայրերուն ներբնակավայրային աշխարհագրական օրյեկտների աևվաևակոչմաև, 
անվսւնափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա զտնվելու ն /կամ/ տեղակայմաև վայրի 
համարակսդմաև, հւսսցեավորմաև ու հսւսցեների պետական զրաևցման կարզը հաստատելու և 
հասցեների զրանցմաև լիւսզոր մւսրմիև սահմանելու ւ(ասիև» յծիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լրացումներ և փուիոխություևևեր կատսւրելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշման պահանջներով, 18.05.2006 թ. «Հայաստաևի Հաևրապետության կառավարության 
որոշումը պետական կամ հւսմսւյնքայիև հողամասերում զտնվող իևքևակւսմ կառույցների 
նկատմամբ պետության կամ համայնքների սեփակւսևության իրավուևքի պետական զրսւևցման 
կսւրզր հաստատելու մասին» թիվ 731-Ն, 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների 
օրինականացման և տևօրիևման կարզը հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով, հիմք 
ըևդունելով Գավառ համայնք Սարուխաև Թումաևյաև փողոց թիՎ 6 հասցեի բնակիչ Գազիկ 
Միհրաևի Վռշիկյանի/ծնված 01.01.1970թ./ դիմումը՝ Գավառ համւսյևք Սսւրուխան Հ. 
Աբրահամյաև փողոց թիվ 179/5 հասցեից արևմուտք ընկած հատվածում՝ իր կոդմից ինքնակամ 
կառուցված 0.88 քմ մակերեսով ծածկը օրինակաևացնելու մասին, ինչպես նաև հւսշվի առնելով, 
որ շիևությունը կառուցված Է համայնքայիև սեփականություև հանդիսացող հողատարածքի 
վրա, որի կսաուցմւսն ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողաւքասը չի զտնվում ՀՀ հողային 
օրենսզրքի 6 0 ֊ր դ  հոդվսւծով սահմաևված սահմանափակումների ցաևկում, ինչպես նաև 
ինժեներատրանսպորտայիև օրյեկտների օտարման կամ աևվտաևզությւսն զոտիներում, չի 
առաջացնում սերվիտուտ և կառույցը պահպաևելը չի խախտում այլ աևձաևց իրսւվուևքնելւը և 
օրենքով պահպաևվող շահերը կամ վտանգ չի սպառնում քսւղաքացիևերի կյանքիև ու 
առողջությաևը, որոշումեմ



1 .Գւսվառ համայնքի Սարուխսւն Լ  Աբրահամյաև փողոց թիվ 179/5 հասցեից արեմուտք ղտևվող 
համայևքայիե սեփակաեություե հանդիսացող 0.00011հա մակերեսով բնակւսվայրերի 
ևպատակայիե ևշաեակությաե հասարակական կառուցապաաման ղործառևակաև 
ևշւսևակությաև հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված 0.88 քմ մակերեսով ծածկը հսւմաձայն 
կից ևերկայացվող հողամասի և շիևությաև հաաակագծևրի, համարել համայևքայիե 
սեփակաևություն։
2. Գավաո քաղսւքի Սարուխաև Լ  Աբրահամյաև փողոց թիվ 179/5 հասցեից արևմուտք ղանվող 
համայնքային սեփակաևություն հսւևղիսացող 0.00011հա մակերեսով բնակավայրերի 
ևպատակային ևշանակության հասարակական կառուցապաաման զործառնսւկան 
նշսւևակության հողամասի վրա ինքնակամ կսաուցված 0.88 քմ մակերեսով ծածկը ճաևաչևլ 
օրինական։
3. Օրինական ճանաչված ծածկին տրամաղրել Գավառ համայնք Սարուխաև Լ. Աբրահւսմյւսն 
փողոց թիվ 179/6 հասցեև։ 4.0րիևակաևւսցված 0.88 քմ մակերեսով ծածկը ղնման 
նւսխապատվությաև իրավունքով/ուղղակի վաճառքի միջոցով/ արամաղրեյու մասին գրավոր 
առաջարկություն անել ինքնակամ կսւռույցն իրականացրած ւււնձին Գավառ համայնքի 
Սարուխաև Թումսւևյան փողոց թիվ 6 հասցեի բնակիչ Գսպիկ Միհրաևի Վռշիկյաևի /ծևվւսծ 
01.01.1970թ./։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ ղույքի կսւղասարի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ ղույքային իրսւվուևքների պետական 
ղրսւնցում կատարելու համար։
6. Բրոշման կատարման հսկողությունը ղնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Բոշյաևի վրա։ հ~\



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասասւնի ձանրապեաությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
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ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՐԻ 2.ԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ «ՆԵՐՔԵՎԻ ԿԱԼԵՐ» 2.ԱՍՑԵՌԻՄ ԳՏՎՈՂ 
ԱՆԱՍՆԱԳՈՄԻ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2.ԱԱԱՐ ՆԱԽԱՏԵՄՎԱԾ 2.ՈՂԱՄԱՍԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱԻՇԱ ՌԱՖԻԿԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ 2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ԼԼ հողային օրենսզրքի 6 4 ֊ր ղ  հողվսւծի 8-րղ ե 9 ֊ րղ կեաերի, «ձայ սատանի 
2,աևրւսպեւռությաև հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություևևևր կաաարելու մասին» 
04.10.2005թ. ընդուևված 2.0-199-Ն ԼԼ օրևևքի 23-րդ հողվսւծի, Տեղական Իևքևակառավարման 
Մասին ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կեաի պահանջներով, և հիմք ընղունելով ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ Գավսա համայնք ձացառաա թաղամաս «Ներքնի Կալեր» հասցեում 
զանվող խոշոր եղջերսւվոր անասունևերի անասնսւզոմի սեփականաաեր Միշա Ռաֆիկի 
Սարզսյանի դիմումը, «Խաչատուր Ավեյաև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի ու շեևք– 
շինություևևերի հաաակւսզծերը, որի հւսմսւձայն քաղւսք Գավառ ձսւցսաատ թաղամաս 
հասցեում զտևվող ընդհանուր հողամւսսը չափազրվել Է/ծածկագիր 05-001-0462-0008/, 
մակերեսը փասւռացի կազմում Է 0.18220հսւ, իևչպես նւսև հաշվի առնելով, որ փասաացի 
օզտսւզործվոդ 0.18220հա մակերեսով հողամւսսը չի զտևվում ԼԼ հողային օրենսզրքի 60-րդ 
հոդվածով սահմւսևվւսծ սահմանւսփակումների ցանկում, իևչպես նւսև
ինժեներատրաևսպորաայիև օրյեկտների օտարմւսն զոտիևերում, չի առաջացևում սերվիսաւա, 
որոշում եմ

1. Վերակսւնզնել Գավառ քաղաքի ձացսաատ թաղամաս «Ներքնի Կսւլեր» հասցեում զանվող 
զույքային միավորի նկաամամբ Միշա Ռաֆիկի Մարզպանի/ծնված 02.11.1959թ./ 
հողօգաազործման իրավունքր խոշոր եղջերսւվոր անասունևերի աևասնազոմի կառուցմւսև ե 
սպասւսրկմաև համար հաակացված 0.18220հա մակերեսով հողամասի զույքային 
իրավուևքները ճւսնաչելով նրւս սեփւսկսւնության իրավունքը 0.18220հւս ընդհանուր մակերեսով 
հողամասի ևկւսամամբ համաձայն «ձւսյաստանի ճանրապետության հողային օրենսգրքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կաաարելու մասին» 04.10.2005թ. ընդուևված 20-199-Ն ԼԼ 
օրենքի տրամադրելաևհաաույց սեփւսկսւնության իրսւվուևք, հողամսւսը սևւիականությաև 
իրսւվունքով աևհւսաույց ձեռք բերելուց հևւռո հողամասի կամ դրւս մասի առուվսւճառքի, 
նվիրատվության, փոխանւսկման կամ իրավաբաևակաև աևձանց լուծարումից հետո նրւս 
հիմևադիրևերիև (մասնակիցևերիև) հանձևման, այդ թվում՝ պարաատերերի պահանջների 
բավարարման կամ բռնազանձման հետևաևքով հողամասի իրւսցման (այդ թվում զրավառոփ 
կողմից բռնազանձման հեաևանքով հողամւսսը զրավաաուից ձեռքբերմաև) ղեպքում անկախ



ւսյն հաեգւսմաևքից, թե եողամասը ձեռթ է բերվելհսւտուցմամբ կամ աեհատույց, ձեռք բերողը 
պետական կամ հսւմայնքային րյուջե պետը է վճարի հողամասի տվյայ պսւհին գործող 
կաղասարայիև արժեքը։
2. Անսանսպոմին արամսւղրել Գւսվսա համայնք մացստատ թաղամաս Կարեյսւն փողոց թիվ 43 
հասցեև։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ ղույքի կաղաստրի պետական կոմիտևի անշարժ 
ղույքի ղրսւնցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքևերի պետական 
գրաևցում կատարելու համար։
4. Բրոշման կատարման հսկողություևը ընել Գւսվսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւնի Հսւնրապետության Գերլարքուեիքի մարզի Գավար) համայնք

ՀՀ, Գեզւսրքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ձ§հՋ^Ջբ0էՋրՋՈ( )̂§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
28 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Ի1 746–Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ԱՆՑՈԻՂԻ ԹԻՎ 2 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԻԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով ՀՀ Հողային օրենսզրքի 64-րղ հողվսւծի 2-րղ կետի, «Տեղական 
ինբնակառավսւրման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ 
Կառավարությաև 29.12.2005թ. «Հայաստսւնի Հանրապետությաև քաղաքայիև և զյուղակսւն 
բնակավայրևրում նևրբնակավայրայիև աշխարհագրական օբյևկտների աևվաևսւկոչմաև, 
աևվանափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զւռնվելու ն /կամ/ տեղւսկայման վայրի 
համարակւսլմաև, հասցեավորմւսև ու հասցեների պետական զրաևցմւսն կսւրզը հաստատելու և 
հասցեևերի զրւսևցմաև լիսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լրացումներ ե փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կււաավարությաև 25.02.2021 թ-ի 14 233-Ն 
որոշմսւն պահանջներով, 26.12.2002 յծ-ի թիվ ՀՕ-510-Ն ՀՀ օրենքի 7-րղ կետի ղրույթևերի 
պահանջներով, 13.07.2022թ. տրվւսծ Գավւսոի հողային բարեւիոխումների և 
սեփւսկանաշնոլւհմաև հանձևաժողովյւ 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվւսծքը և հիմք 
ընղուևելով Միշա Ռաֆիկի Սարզսյւսևի /ծնվւսծ 02.11.1959թ–իև/ դիմումը, «Խաչատուր Ավեյան» 
Ա Ձ ֊ի  կողմից տրվւսծ հողամսւսի հատակսւզիծը, որի հւսմաձայև քւսղաք Գավար) Միքայեյյան 6 ֊ 
րղ փողոց 1-ին անցուղի թիվ 2 հասցեում զտնվող րևդհաևուր հողամասը չափսւզրվելէ 
/ծածկագիր 05-001-0270-0008/, հատկսւցվելէ 0.11հա, ինչը փաստացի կազմում է 0.11726հա, որր 
Միշա Ռաֆիկի Սարզսյւսևի/ծնվսւծ 02.11.1959թ–իև/; Անուշ Միշայի Մաևասյանիև /ծնվւսծ 
29.06.1965/; Սամվել Միշայի Սարզսյւսնի /ծնվսւծ 03.11.1987/ ն Սհակ Միշայի Մարզպանի /ծնվւսծ 
02.08.1989/ սեփակաևությաև իրսւվուևքով պւստկսւնող հողամասն է և հաշվի առնելով, որ 
հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմւսնված 
սւսհմանափակումևերի ցսւնկում, իևչպես ևաև ինժեներատրաևսպորտային օբյևկտների 
օտարման զոտիներում, չի առաջւսցևում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Վերակաևգնել քսպսւք Գսւվսա Միքայեյյան 6-րղ փողոց 1-ին անցուղի թիվ 2 հասցեում զտնվող 
զույքայիև միավորի նկւստմամբ Միշա Ռսւֆիկի Մարզպանի /ծնվսւծ 02.11.1959թ–ին/, Անուշ 
Միշայի Մանապաևի /ծնվսւծ 29.06.1965/, Սամվել Միշայի Մարզպանի /ծնվւսծ 03.11.1987/ և 
Սհակ Միշայի Սարզսյւսնի /ծնվսւծ 02.08.1989/ հողօզտազործմաև իրավուևթը, բնակելի տան 
կառուցմաև և սպւսսարկման համար հատկւսցված 0.11հա մակերեսով հողամսւսի զույքային 
իրսւվունքներր, ճաևաչելով նրանց սեփւսկանությսւն իրավուևքը 0.11726հսւ րնղհսւևուր 
մակերեսով հողամսւսի ևկատմւսմբ։



2. 2,ողամասիե արամսւդրել Գավառ համայնք Միքայելյսւե 6-րդ փողոց 1-ին անցուդի թիվ 2 
հասցէն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնելԼԼ անշարժ դույքի կադասարի կոմիաեի անշարժ դույքի 
դրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքևերի պետական զրաևցում 
կատարելու համար։
4. Բրոշմսւն կատսւրման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաեի Հւսևրապեսաւթյւսն Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեզսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋբօէՋրՋՈ@§աՁւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
28 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 14 747-Ա

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

Ղեկավսւրվելռվ Հսւյասաանի Հաևրապեաության Հողային օրենսզրքի 101-րդ եոդվածով և 
«Տեղական իևքևակաոավարման մասին» Հայասաանի Հաևրապեաության օրենքի 46-րղ 
եողվածի 3-րղ մասով, հիմք ընղունելով քաղաքացիներ Մարտիկ Լևոևի 1սաչատրյանիև, 
Զարուհի Սաշայի Քալոյաևիև, Լևոն Մարտիկի 1սսւչատրյաևիև, Հռիփսիմե Մարտիկի 
Խաչատրյաևիև սեփակաևույ&յաև իրսւվուևքով պատկանող հողամսաերից /վկայական 
1427092022-05-0010 տրված 2022 թվակաևի սեպտեմբերի 27-ին / հրաժարվելու մասին դիմումը, 
որոշում եմ

1. Քաղաքացիներ Մարտիկ Լնոնի Խաչատրյանին, Զսւրուհի Սաշայի Քալոյանիև, Լևոն 
Մարտիկի 1սաչսւտրյաևին, Հռիփսիմե Մարտիկի 1սաչատրյանին սեփականությաև իրավուևքով 
պատկանող ք. Գսւվառ հսւսցեում զտնվող 0.2319 հւս մակերեսով 05-001-1039-0788 
կաղաստրայիև ծսւծկազրով զյուղսւտնտեսական նշանակությաև խոտհարքր ճանաչեյ 
համայնքային սեփականություև։
2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույև որոշումն ըևղունելուց հևտո՝ 15-օրյա ժամկետում այն 
ներկայացնել կաղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրւսնցմաև միասնական ստորաբաժանում 
որոշումիդ ծսպող իրավունքևերի պետական զրւսնցման հւսմւսր։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի ևկատմամբ իրւսվունք հավասաող վկայականը 
ստւսնալուց հետո՝ համայնքի ավսպաևու առաջիկսւ նիստում ավազաևու հաստսւտմանր 
ներկայացնել համայնքի զույքւսզրման փաստսւթղթերում առաջացող փոփոխություևևերը։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

շ օ ^ ւ » . . Բ Տ 1 1 1
ք. Գսւվաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեզարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՁյփՅզՅթ6էՅրՁՈ@§րոՅմ.<։օրո

Ո Ր Ռ Շ Ո Ի Մ
29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 748-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0106-0054 ԿԱԳԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0.15326 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՌՎԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

ր1հկավւսրվելով «Նորմւսաիվ իրավսւկաև սւկաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվսւծի 2-րզ մասի, 
23-րզ հողվսւծի, «Տեղական ինբևակսաավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րզ հոզվածի 1-ին մսւսի 
16)–րզ և 43-րզ հոզվածի 1 ֊ի ն  մասի 3)–րդ կեւռերի, ՀՀ հողային օրևնսզրքի 63-րղ, 67-րղ ն 68-րղ 
հողվսւծների ղրույթներով, հիմք ընղունելով Գւսվսւռ համայնքի ւսվւսզաևու 09.09.2022թ. թիվ 9 
նիստի թիվ 118-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավաո համայնք Նալբւսևղյան փողոց 16 ֊րղ  փակուղի 13/2 հողամաս հասցեում զտևվող 
համայնքսւյին սեփւսկւսևություև հանղիսւսցող սեփսւկաևության իրսւվունքի ւզևտւսկւսն 
զրսւնցման վկայական թիվ 09062022-05-0025, 05-001-0106-0054 կսւղաստրայիև ծածզարով, 
րնւսկավայրերի նպատակւսյին նշանսւկության, բնակելի կառուցապատման զործսւռնական 
նշանւսկությսւև 0.15326 հւս մակերեսով սսւհմանափակումևեր չունեցող հողսւտեսքը բնակելի 
տուն կսաուցելու նպատակով աճուրղւսյիև եղանակով օտարելու համար 2022 թվակւսնի 
նոյեմբերի 11-իև հայտարսւրևլ աճուրղ։
2. Հողւսմսաի համար աճուրդի մեկնարկւսյիև զիև սահմանել 514.8 (հինզ հւսրյուր տսւսնչորս 
սւմբողջ ութ տասնորղւսկաև) ՀՀ դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
3. Հւսնձնւսրարել աճուրդի կւսզմակերպչիև ՀՀ օրենսղյւությամբ սահմսւևված կսւրզով 
կսւզւքակերսյեյ աճուրդը։ 4.Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընղունման հւսջորդ օրր։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այւսսաանի ձաերապետությաե Գեդարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեդարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 §^ՁհզՁ§հՅզՅբ6էՅր;ւո(Տ)§րոՅմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի 749-Ա

2,2 ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0106-0051 ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0.08267 2Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ 2ՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱ2ՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաե ակտերի մասին» 22 օրէնքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մւսսի, 
23-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքևակառավարման մասին» 22 օրէնքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
16)–րդ և 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)–րդ կեաերի, 22 հողային օրենսդրքի 6 3 ֊ր դ , 67-րդ և 68 ֊ր դ  
հոդվածևերի դրոյթներով, հիմք ընդունելով Գավաո համայնքի ավադւսնու 09.09.2022թ. յ^իվ 9 
նիստի թիվ 117-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավաո համայնք Նալբանդյան փողոց 16-րդ փակուղի 13/3 հոդամաս հասցեում դտնվոդ 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող սեփականության իրավունքի պետական 
զրանցմաև վկայական թիվ 09062022-05-0011, 05-001-0106-0051 կադաստրայիև ծածդարով, 
բևակավայրերի նպատակային նշաևակությաև, բնակելի կսաուցապատման դործաոևական 
ևշաևակությսւն 0.08267 հա մակերեսով սահմանափակումներ չունեցող հողատեսքը բևակեփ 
տուն կաոուցելու նպատակով աճուրդային եղանակով օտարելու համար 2022 թվականի 
նոյեմբերի 11-իև հայտսւրարել աճուրդ։
2.2ողւսմասի համար աճուրդի մեկևարկային դին սահմանել 514.8 (հինդ հարյուր տասնչորս 
սւմբողջ ութ տասնորդական) 22 դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
3.2աևձնարարել աճուրդի կազմակերպչին 22 օրենսդրությամր սսւհմանված կարդով 
կազմակերպել աճուրդը։
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևմաև հաջորդ օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաևրապետությսւև Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գսւվաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՁV^ազ^§հՋ^Ջթ^էՋրՋՈ(ց)§աՁ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի Ի4 750-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0204-0102 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0.0032 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Նորմաաիվ իրավակսւև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվսւծի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 1-ին մսւսի 
16)–րդ ն 43-րղ հողվսւծի 1-ին մասի 3)–րդ կևաևրի, ՀՀ հողային օրենսզրքի 63-րդ, 67-րղ և 68-րղ 
հողվածևևրի ղրույթներով, հիմք ընղուևելով Գավաո համայնքի ավազանու 09.09.2022թ. թիվ 9 
նիստի թիվ 113-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավաո համայնք Զոհված Ազաաամարտիկների փողոց 4/52 հողամսա հասցեում զտնվող 
համսւյնքայիև սեւիակաևություև հանդիսացող սեփականության իրավուևքի պետական 
զրանցմսւն վկայական թիկ 01082022-05-0033, 05-001-0204-0102 կաղաստրայիև ծածզսւրով, 
բնակավսւյրերի ևպւստակային ևշաևսւկության, բնակելի կաոուցապսւտման զործառնսւկան 
նշանակության 0.0032 հա մակերեսով սահմսւնափակումևեր չունեցող հողւստեսքր ավտոտևակ 
կւսոուցելու նպատակով աճուրդւսյիև եղանակով օտսւրեյու համար 2022 թվսւկաևի նոյեմբերի 
11-ին հայտարարևլ աճուրդ։
2. Հողամսւսի համար աճուրդի մեկնւսրկային զիև սահմանել 1221.00 (մեկ հազար երկու հարյուր 
քսսւնմևկ) ՀՀ դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
Յ.Հանձնարարեյ աճուրդի կւսզմակերպչին ՀՀ օրենսղրությամբ սահմաևկած կւսրզով 
կազմակերպել աճուրդը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսստանի Հանրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §8^տր1զՁ§հՋզպ36էա՜ՁՈ@§րոՋւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 751-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0289-0187 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0.004 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԴՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրսւվական սւկաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվսւծի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվածի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 1-ին մասի 
16) ֊րդ և 43-րղ հողվսւծի 1-ին մասի 3)–րղ կեանքի, ՀՀ հողային օրենսզրքի 63-րղ, 67-րղ և 68-րղ 
հողվածևերի ղրույթներով, հիմք ընղունելով Գավառ համայնքի ավազաևու 09.09.2022թ. թիվ 9 
նիստի թիվ 115-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավառ համայնք Ազատության փողոց 1-ին նրբանցք 2-րղ փակուղի թիվ 32/1 հողանաս 
հասցեում զանվող համայևքւսյին սեփակւսևություն հանղիսացող սևփականության իրավուևքի 
պետական զրանցմաև վկայական թիվ 12082022-05-0042, 05-001-0289-0187 կաղաստրային 
ծածզարով, բևակավւսյրերի ևպաասւկային նշաևակության, բնակելի կառուցապւստման 
զործառևական ևշանակության 0.004 հա մակերեսով սահմանափակումևեր չունեցող 
հողատեսքը ավտոտևակ կառուցելու նպատակով աճուրղւսյին եղանակով օտարելու համար 
2022 թվականի նոյեմբերի 10-ին հայտարւսրել աճուրղ։
2. Հողամասի համար աճուրղի մեկնւսրկային զին սահմանել 514.8 (հինզ հւսրյուր տսւսնչորս 
ամբողջ ութ տասնորդական) ՀՀ ղրւււմ մեկ քառակուսի մետրի համար։
3. Հաևձնարարել աճուրղի կւսզմակերպչիև ՀՀ օրեևսղրությսւմբ սսւհմանված կւսրզով 
կազմակերպել աճուրղը։
4. Սու յև որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ըևդունման հաջորդ օրր։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյսաաաևի Հւսերսւպե սա ւթյսւե Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվաո համայեբ

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §3^ոզՋ§հՋզԶբ6էՋրՁՈ@§աՋւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 1մ 752-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0289-0186 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0.006 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվսւծի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվածի, «Տեղական ինքևակսաավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 1-ին մասի 
16)–րդ և 43-րղ հողվածի 1-իև մասի 3 ) ֊ր ղ  կեաերի, ՀՀ հողային օրննսզրքի 63-րղ, 6 7 ֊ր ղ  և 68-րղ 
հողվածևերի դրույթներով, հիմք ընղուևելով Գավաո համայնքի սւվազանու 09.09.2022յՅ. թիվ 9 
նիսսփ թիվ 114-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավառ համայնք Ազաաության փողոց 1 ֊ իև նրբանցք 2-րղ փակուղի թիվ 32 հողսւմաս 
հասցեում զանվող համայնքային սեփակաևություև հաևղիսացող սեփակաևության իրավուևքի 
պետական զրաևցման վկայական թիվ 19072022-05-0038, 05-001-0289-0186 կաղաստրային 
ծածզարով, բևակավայրերի նպատակայիև ևշանւսկության, բնւսկեյի կաոուցապւստման 
զործաոևակւսև ևշաևակության 0.006 հւս մակերեսով սահմաևաւիակումներ չունեցող 
հողւստեսքր ավտոաևակ կսւռուցելու նպատակով ւսճուրղային եղանակով օտարևլու համար 
2022 թվակւսևի նոյեմբերի 10-իև հայտարարել աճուրդ։
2. Հողամասի համար աճուրդի մեկնարկւսյիև զին սահմանել 514.8 (հինզ հւսրյուր տասևչորս 
ւսմբողջ ութ տասնորդական) ՀՀ ղրւսմ մեկ քառակուսի մետրի համար։
Յ-Հւսնձնարարել աճուրդի կւսզմակերպչին ՀՀ օրենսղրությւսմբ սահմւսնված կարգով 
կւսզմակերպեյ աճուրդը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաևրապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVսր^^Ջ§հ^^Ջբ^է^^ր;ա@§րոՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 753-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0293-0023 ԿԱԳԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0.00409 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Նորմասւիվ իրավակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդփսծի 2-րղ մասի, 
23-րղ եողվսւծի, «Տեղական իևքնակաուսվսւրմաև մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվսւծի 1-իև մսւսի 
16) ֊րղ և 43-րղ հողվածի 1-ին մասի 3 ) ֊ր ղ  կեաերի, ՀՀ հողային օրեևսզրքի 63-րղ, 67-րղ ն 68-րղ 
հողվածևերի ղրույթևերով, հիմք ընդուևելով Գավստ համայնքի ավազւսևու 09.09.2022թ. թիվ 9 
նիստի թիվ 116-Ա որոշումր, որոշում եմ

1. Գավառ համայնք Ա. Ոսկսւնյաև փողոց 7/24 հողսւմւսս հսւսցեում զտևվող համայնքային 
սեփակաևություն հանղիսացող սեփականությաև իրավունքի պետական զրսւևցման վկայական 
պիւ) 27042022-05-0041, 05-001-0293-0023 կաղաստրսւյին ծածզարով, րևակավայրևրի 
նպատւսկային ևշանակության, բնակելի կսաուցապատման զործսաևական ևշաևակությաև
0.00409 հա մակերեսով սւսհմսւնափակումևեր չունեցող հողատևսքը ավտոտևակ կառուցելու 
նպատակով աճուրղայիև եզւսևակով օւոսւրելու համար 2022 թիակ անի նոյեմբերի 10-իև 
հսւյտայւարել սւճուրղ։
2. Հողամասի համար ւսճուրղի մեկնարկայիև զին սահմանել 1221.00 (մեկ հազար երկու հարյուր 
քսսւնմեկ) ՀՀ զրւսմ մեկ քառակուսի մետրի համար։
Յ.Հաևձևւսրարել սւճուրղի կազմակերպէին ՀՀ օրեևսղրությամբ սահմսւնված կւսրզով 
կազմակերպեյ աճուրղը։



ՅԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Յայաստաևի Յանրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք 

ԼԼ  Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՋոզՋ§հՁզՁքտէասո@|րոԶւՄօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 754-Ա

33 ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՅԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՅՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0127-0004 ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0.00161 ՅԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՅՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՅՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվսւրվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» 33 օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րղ մասի, 
23-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակւսոավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-իև մասի 
16)–րդ և 43-րդ հոդվածի 1-իև մասի 3)–րդ կեաերի, ԼԼ հողային օրենսզրքի 63-րդ, 67-րդ և 68-րդ 
հոդվածևերի դրույթներով, հիմք ըևդուևելով Գավաո համայնքի ավազւսնու 09.09.2022թ. թիվ 9 
նիստի թիվ 111-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավաո համայնք Կեևարոևակաև հրապարակ 4/2 հողամաս հասցեում զւոևվոդ համայնքային 
սեփակաևություն հանդիսացող սեփակաևությաև իրավունքի պետական զրսւնցման վկայական 
թիվ 19072022-05-0027, 05-001-0127-0004 կադաստրսւյիև ծսւծզարով, րնակավայրերի 
նպատակային նշանակության, հասարակական կաոուցապատման զործաոնական 
նշաևակությաև 0.00161 հւս մակերեսով սահմաևափակումներ չունեցող հողատեսքը Առևտրի և 
սպւսսարկման կետ կառուցելու նպատակով աճուրդւսյին եղանակով օտարելու համար 2022 
թվականի նոյեմբերի 10 ֊ին  հայտարարել աճուրդ։
2.3ողսւմասի համար աճուրդի մեկնարկային զիև սահմանել 1877.7 (մեկ հազար ութ հսւրյուր 
յոթանասուևյոթ ամբողջ յոյծ) ԼԼ դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
3.Յանձնարարել աճուրդի կազմակերպչիև ԼԼ օրենսդրությամբ սահմաևված կարզով 
կազմակերպել աճուրդը։



է
7

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հւսնրապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ցՁVՅր^^Ձցհ^^^բ6է^ր^ո@ցրոՁ^I.^օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի հ1 755-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ ԳՏՆՎՈՂ 
05-078-0100-0032 ԿԱԳԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0.01 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

եկսւվսւրվելով «Նորմաաիվ իրավական ւսկտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվսւծի 2-րղ մասի, 
23-րդ հողվսւծի, «Տեղական ինքևակառավարմսւն մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 1-իև մասի 
16)–րդ ն 43-րղ հողվածի 1-ին մասի 3)–րղ կեաերի, ՀՀ հողային օրեևսղրքի 63-րղ, 67-րղ ե 68-րղ 
հողվածների ղրույթևերով, հիմք ընդուեելով Գավառ համայնքի ավսպանու 09.09.2022թ. թիվ 9 
նիստի թիվ 112-Ա որոշումը, որոշում եմ

1. Գավսա համայնքի Սարուխանի Վ. Սարգսյսւն փողոց թիվ 78/8 հողամաս հասցեում զտնվող 
հւսմայնքային սևփականություև հանդիսացող սեփակաևության իրսւվունքի պետական 
զրանցմաև վկայական թիվ 01082022-05-0038, 05-078-0100-0032 կաղաստրայիև ծածզարով, 
բևսւկավայրերի նպատակային նշսւնակության, հասարակական կւսռուցւսպատման 
զործսանակւսն նշւսևւսկության 0.01 հա մակերեսով սւսհմանափակումևեր չունեցող 
հողւստեսքր Առևտրի և սպասարկման կետ կսաուցելու նպատակով սւճուրղային եղանակով 
օտւսրևլու համար 2022 թվակաևի նոյեմբերի 10-ին հայտարարել աճուրդ։
2. Հողամսւսի համար աճուրդի մեկևարկայիև զին սահմանել 792 (յոթ հսւրյուր ինևսուներկու) ՀՀ 
ղրւսմ մեկ քառակուսի մետրի համար։ 3.Հանձևարսւրել աճուրդի կազմակևրպչիև ՀՀ 
օրենսղրությամբ սահմանված կարզով կազմակերպել աճուրդը։



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ աս տանի մաևրւսպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոգՋ§հՁգՋք6էՅրՅՈ(5)§աՋւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաեի Ա 756-Ա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արա Գևորզի ձամբարձումյանը (սւնձնազիր ՃԲ.0280051, ԼԾԼ 3308850214, հաշվաոփսծ ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. 2,այրավաեք Բարի գալուստի փողոց 2 փկղ տուն 2) 
հաեղիսանալով գույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսգրքով սահմանված կւսրգով չի 
կատարել գույքահարկ վճսւրելու պարտակսւևություևները, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվակսւնի 
սեպտեմբերի 15-ին «Վարչարարությաև հիմուևքևերի և վարչական վւսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակէտի հիմքով Գավսաի համայևքապետարանի աշխատակազմում 
հսւրուցվել է վարչական վարույթ՝ զույքւսհարկի գումարների գանձման հարցի քննությաև նպատակով։ 
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասին» ձայսւստանի 2.սւնրապետությաև 
օրէնքով սահմանված կսւրգով հարուցված և իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում գործի 
փաստական հանգամսւնքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքում, բացահայտելով 
գործի բոլոր հանգամանքները, վսղւչակաև մարմինը հւսստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱԲՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂԲԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ 2.ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՄՏԵԲԸ

ձամաձայն ԼԼ 2,ՔԲ–ի կողմից տրամադրված վախսւղրամիջոցների հաշվառման ու գնահատման 
տփալների, &1Ճ ՏԲՕՔ՚1՚.֊\01ձ 2.0 մակնիշի 31 Ս14 111 պետհամսւրանիշի փոխադրամիջոցը հանղիսաևում է 
Արա Գևորգի ձամբւսրձումյանի սեփականություևը, ինչը ԼԼ 2,արկսւյին օրեևսգրքվ հանղիսաևում են 
հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակւս գույքահսւրկը կազմում է 42566/քսաասուներկու հազար հինգ հսւրյուր 
վաթսուն վեց/2,2. դրամ, ինչը 2019–2021թթ. ժամանւսկահատվածում չխ վճարվել, իսկ Արսւ Գևորգի 
մամբսւրձումյանի կողմից նշված ժամանակւսհատվածի գույքահարկը օրէնքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճւսրելու սւրղյունքում սաաջացել է գույքահարկի համար տույժ 8009/ութ հազար ինը/ ԼԼ դրամի չափով։ 
2022 թփսկաևի սեպտեմբերի 15-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույյ&ի մասին» ԼԼ օրէնքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքապետսւրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևւսվաներուն 2022 թվակւսևի սեպտեմբերի 30 –ին հրավիրվևլեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվել է /հիմք 15.09.2022թ. ծանուցում 3շձ3ր3ր.3ա 
կայքում/ Արա Գևորգի ձամբարձումյաննը։ ՎԵրջինս չ|ւ ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
30. 09. 2022թ. վարչական վւսրույթի լսումներն իրականացվել են պատշւսճ ծանուցված Արա Գևորգի 
մամբարձումյաևի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանէսդրությաե 45-րդ հոդվածի հսւմւսձայև՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքւսդրվող պարտադիր այլվճարոււէևեր։
ձամաձայն ձձ Պարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեւիակաևությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադյւամիջոցիների համար 
սւսհմանված կարգով ձայւսստանի ձանրապետության հաւհսյնքների բյուջեեեր վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործուևեության արդյունքևերից։ ձամաձայն ձձ 
հարկայիե օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահսւրկ վճարողներ ԷՆ համարոււէ 
կադմակերպությունևերև ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի 
տեղակւսն հարկերի դծով հսւրկայիև պարտւսվորությունների կւււտւսրում /ւէւսրում/ է հաւէւսրվոււէ 
Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկւ|ւսծ վճարման ենթակահւսրէյի, իևչւդես նաև դրւս դծով 
տույժերի ե /կամ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապսւտւսսխան հարկի դծու( 
պւսրտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հսւշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկայիև օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սսւհմւսնված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկայիե 
դործւսկւսլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսփով։ ձւսմաձայն ձձ հարկայիե օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմւսկերպություևներե ու ֆիզիկական անձինք ւիոխադրւսմիջոցնևրի դույքահւսրկի տարեկան 
դոււքարները իրենց պետական դրանցման/հաշվաոմաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկայիև տարվւս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ ձւսմաձայն «Տեղակւսն իևքնւսկառավարման ւէասին» ձձ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսդորություն, օրենքով սսւհմւսնված 
վարդով կազլքակերպում Է դույքահարկի գանձումը, ինչպես ման տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց նկսւտմամբ օյւեևքով սահմանված վարդով կիրաոուլք Է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վևրոդրյալից ե ղեկսւվարվելով ձձ Սահմանաղրությամբ, ձձ հարկայիև օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառսւվարմաև ւէասին», «Վւսրչարարությսւն հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60-րդ հողվսւծներով, որոշում եմ

1. Արա Անորդի ձամբարձումյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևդամեևը 50575/հիսուն 
հագար հինգ հարյուր յոթանասունհինդ/ձձ դրամ որպես Ճ1Ճ ՏԲՕԲ.ԳՃՕՏ 2.0 մակնիշի 31 ՍԻէ
111 պետհամարաևիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող Է վարչական վարդով բողոքարկվել Գսսիսոի համայևքապեսփև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ըևթացքում կամ ձայաստանի ձաևրսւպետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժամկետոււք։
Յ-Սույև որոշման ւդահանջևերը չկատարելու դեպքում, «Վւսրչարարությաև հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն եևթակւս Է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով ւսնբոդոքւսրկելի 
դսաևւսլուց եռամսյա ժւսմկեսաւմ։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկսւտմամբ հսկողությունն իրակաևացնում Է Գավառ համւսյևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդունմսւն ւէասին օրենքով սսւհմանւիսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱԱԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԱԱՐ

Հայասաաեի Հանրսւպետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§րոՋւ1.<։օրո

ԳԱՂԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈԻԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ «ԳԱՆՁԱԿԻ 
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ», «ԳԱԿ.ԱՌԻ՝ Հ. ԹԱԼԱԼՅԱՆԻ ԱՆԿ.ԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՊՐՈՑ», 

«ԱԱՐՈԻ1ՍԱՆԻ ԱՐԱԵՍՏԻ ԳՊՐՈՑ», «ԿԱՐՄԻՐԳՅՈԻՂԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՐԱԵՍՏԻ ԳՊՐՈՑ» 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵԿ.ՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԹԱՓՈԻՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄՐՑՈԻՅԹԻ ՄՐՑՈԻԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասսին» ՀՀ օրեևքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվածի, Տեղական ինքևակաոավարման մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 24– 
րղ կետի ղրույթևերով, հիմք ընղուևելով Հայաստանի Հանրապետության Տարածքայիև 
կաոավարման և եևթակաոուցվածքևերի նախարարի «Համայնքային ոչ ւսոևարայիև 
կազմակերպությունների անօրենի թափուր պաշաոն զբաղեցնելու մրցույթի 
ևախապաարասաման, անցկացման և արղյունքների ամփոփմաև» կարգը հաստատելու մասին 
2000 թվակաևի մարտի 2 6 ֊ի  Ի1 02-Ն հրամանի 7.–րղ կետի 5) ենթակետով, որոշումեմ

1. Հաստատել Գավաոի համայնքապետարանի եևթակայությամբ գործող «Գանձակի 
երաժշտական ղպրոց», «Գավաոի Հ. Թսւլսւլյանի անվան երաժշտական ղպրոց», «Սարուխանի 
արվեստի ղպրոց», «Կարմիրզյոսփ մանկական արվեստի ղպրոց» համայնքային ոչ աոետրային 
կազմակերպությունների թափուր պաշտոնների համար 2022 թվականի հոկտեմբերի 0 4 ֊ի ն  
հայտարարված մրցույթի մրցութայիև հանձնաժողովի կազմը հետնյալ անղամներով.
1. ՜Վւսրղուհի 1սաչիկի Վսւրպետյան /ՏԻ ե ՀԾՀ բաժնի մասնազետ/
2. Գեղամ Գևորգի Չարվադարյան /Մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ/
3. Գրիզոր Լնւիկի Դաշտոյաև /Գավաո համայնքի ղեկավարի աոաջին տեղակալ/
4. Սամվել Գրիզոր Ամիրխանյան /Գավաո համայնքի ավազանու անդամ/
5. Լուսինն Սամվելի Գուլաբյան /Գիտական հաստատության ներկայացուցիչ/
2. Մրցութսւյին հանձնաժողովի քարտուղար ևշաևակել համայնքապետարանի աշխատակազմի 
քարտուղար Կ. ՄանուԷւանին

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
03 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 757-Ա

20֊ թ.֊  
բ.Գավառ

3. Սույն որոշումն

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ղ ° ր ը ։



ՀԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 
ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսսւոանի Հսւնրասլեւոության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ հւսւնսյնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ջ^&ոգ&շփձգ&թ6էաաւ@ՋՈ&Ա.օօա

Ո Ր 0  Շ ՈՒ Մ
03 Հ Ո Կ Տ Ե Մ Բ Ե Ր Ի  2022թվակաեի X  758-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՁՈՑՆԵՐՆ 
ԱՃՈՒՐԴՍ ՑԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվե|ով «Նորմա ա իվ իրավակաե ակաերի մասին» Հ Հ  օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ 
մասի, 23-րդ հոդվածի, «Տեղա կա ն իեքևակառավարման մասին» Հ Հ  օրենքի 35-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 16) և  24) կեւոերի, «Հրապարակողին սակարկությունների մասին» Հայասւոաեի 
Հւսնրապեաության օրենքի դրույթներով, հիմք ընդունելով «Գա վա ռ համայնքին պաականող 
փոխադրամիջոցներն աճուրդային կարգով օաստելու և  մեկնարկային գին սահմանեւու 
համար անկախ գնահատող կազւևսկերպության դիմելու մասին» Գավառ համայնքի 
ավագանու 2022 թվականի ապրիլի 08-ի թիվ 49. սեպտեմբերի 09-ի թիվ 105 և  106 
որոշումներն ու «Պ ի Վ ի Է Մ » սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 
գնահատմսւն հաշվետվությունևերը, որոշում  եմ

1. Գավառ համայնքին պաականող ա 1Տ Ս 81Տ Ո 1  քՈօոէօրօ-տբօրէ 3.5 մակնիշի 389 0  0  61 
պեւոհամարանիշի, V 21906-710-40 մակնիշի 996 0  0  61 պեահամարանիշի, ՕՃ.2- 
3110 մակնիշի 651 ՕՕ 61 պեւոհամարանիշի, Օ /\7–3102 մակնիշի 9 9 7 0 0  61 
պեահամարանիշի, V ք\2. 21214 մակնիշի 988 ՕՕ 61 պեահամարանիշի, ՕՃ.2-3307 
մակնիշի 745ԵՏ31 պեահամարանիշի, ՕՃ7.-3307 մակնիշի 746Ս Տ 31 
պեահամարանիշի, 1<Ե ա ճ2–5511 մակնիշի 794Ս Տ34 պեահամարանիշի, Օ Ճ 2-31105 
մակնիշի 549 ԼԼ 70 պեահամարանիշի, ՒՌՍԲ/Ո ՒՍՕՏՕԱ IX Ճ/Ւ մակնիշի 995 0 0 6 1  
պեահամարանիշի փոխադրամիջոցներն աճուրդային կա րգով օաարելու նպատակով 
2022 թվականի նոյեմբերի 1 1-ին հայտարարել աճուրդ։
2. Փոխադրամիջոցներից յուրաքան^յուրի համար աճուրդի մեկնարկային գին 
սահմանել «Պ ի Վ Ի Է մ » Ս Պ Ը-ի գնահատմսւն հաշվեավությունում նշված հետ նյա լ 
շուկայակաև ստժևքներր



1) ա ր տ ս ա տ ա  հ4օոէշրօ–տրօրէ 3.5 -  989 0 0  61 1 850 000 Հ Հ  դրամ
2) 21906-710-40 - 996 0 0  61 1670 000 Հ Հ  դրամ
3) ՕՃՃ-3110 ֊  651 0 0  61 145 000 Հ Հ  դրամ
4) Օ Ճ 2-3102 ֊  997 0  0  61 256 000 Հ Հ  դրամ
5) V ճ ճ  21214 - 988 0 0  61 1 240 000 Հ Հ  դրամ
6) Օ Ճ 2-3307 ֊  745 ՍՏ 3 1 320 000 Հ Հ  դրամ
1 ) Օ Ճ 2-3307 - 746 ՍՏ31 320 000 Հ Հ  դրամ
8) ճ ձ Ա \1 – 5 5 \  1 - 794 ՍՏ 34 900 000 Հ Հ  դրամ
9) 0 ^ 2 -3 1 1 0 5 - 549 ԼԼ  70 305 000 Հ Հ  դրամ
10) « ր ս ւ ա  ր ս օ տ օ ս  IX ճ / ւ ֊ 9 9 5  0 0  61 1.580 000 Հ Հ  դրամ

Յ.Հաեձեարարել ա ճուրդայիե հաեձեաժողովին՝ Հ Հ  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
կազմակերպել աճուրդը։

4.Սույե որոշումն ուժի մեջ է մանում հրապարա

ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

2 0 ^ 3 .  
ք.Գավառ

ոդ օրը։

ԱՐՏԻՐՈՍՑԱՆ



I

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱԿ.ԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿ.ԱՐ

Հայաստսւնի Հաևրապետությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՋ§հՋզՁբ6էՋրՋՈ@§ւոՋմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ  Ր Ի  Մ
03 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի IV 759-Ա

ՂԱԶԳԵՆ ԱՐՏԵՄԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻՆ ԵՂ ԷՎԵԼԻՆԱ ՍՈԻՐԻԿԻ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԻՆ ԸՆԳՀԱՆՈԻՐ 
ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱԿ.ՈԻՆՔՈԿ. ՊԱՏԿԱՆՈՂ՝ ԳԱԱԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԳՅԱՆ 8-ՐԴ 

ՓՈՂՈՑ 8-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻԱ 7 ՀԱՍՑԵՈԻՄ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑԿԱԾ ՇԵՆՔ 
ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Իևքևակառավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցևերի օրիևականացմաև և աևօրինման կարզը 
հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ կաաարելու մասին ՀՀ 
Կառավարության 05.01.2022թ. 13-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջներով ե հիմք
ընղունելով ինքնակամ կառույցևերի հաշվառման տվյալևերի մուտբազրման ծածկագիրը 
շօշշզւյյւտ; մուտքազրված 30.05.2022թ և հիմք ընդունել «Դավիթ Առաքելյսւն Արամի» ԱՁ կողմից 
տրված հողամասի ու շենք-շինությունների հատւսկազծերը, Ղազզեն Արտեմի Առաքելյսւնի ու 
էվելինսւ Սուրիկի Սեղրակյանի ղիմումը, իրենց պսւտկանող անշարժ գույքի նկատմամբ 
իրավունքևերի պետական գրանցման /IV 2020960 տրված 27.01.2006թ. և IV 1073848 տրված 
16.02.2005թ./ վկայականներով պետական գրաևցում ստացած և միավորված Գավառ համայնք 
Սայաղյան 8-րղ փողոց 8-րղ նրբանցք թիվ 7 հասցեում ինքնակամ կառուցված 138.03քմ 
արտաքաին /123.18քմ ներքին/ մակերեսով/կառուցված 2006–2017թթ/ շեևք շինություևները 
օրինականացնելու մասին և հաշվի առնելով, որ ինքնակամ կառուցված 138.03քմ արտաքաին 
/123.18քմ ներքին/ մակերեսով շենք շինություևները /կառուցված 2006-2017թթ/, որի կառուցման 
ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60 ֊ր ղ  
հողվածով սահմանված սահմանափակումևերի ցանկում, ինչպես նաև
ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարմաև զոտիևերում, չի առաջացնում սերվիտուտ, 
որոշում եմ

1. Վազգեն Արտեմի Առաքելյսւնի ու էվելինա Մուրիկի Սեղրակյանի կողմից ինքնակամ 
կառուցված 138.03քմ արտաքաին /123.18քմ ներքին/ մակերեսով/կառուցված 2006–2017թթ/ շենք 
շիևությունևերը, 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի համար 874 /ութ հարյուր յոթանասունչորս/ ՀՀ ղրամ 
սահմանված վճարով, ըևղհամենը 138.03 քմ*874=120 700 /մեկ հարյուր քսաև հազար յոթ 
հարյուր/ ՀՀ ղրամ սահմանված վճարով ճաևաչել օրինական։
2. Որոշման ընղունման օրվանից օրիևականացմաև համար սահմանված վճարները՝ 60-օրյա 
ժամկետում չվճարելու ղեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած։



տ–

3. Շեևբ շիևությունները չեև հակասում բաղաբսւշինակաև նորմերիև և դրաևց մակերեսները 
որոշվում եե քարտեզագրման, գեողեզիսւյի, չափագրմաե /հաշվաոմաե/ ե հողաշինարարությսւն 
գործունեություև իրականացնելու իրավունք ունեցող կազմւսկերպություևների /անձի/ կողմից 
տրվսւծ հատսւկագծերին համապատասխան։
4. Սույն որոշումը ներկայ լսցնել ՀՀ Կաոավարությւսնն աոընթեր անշարժ գույբի կադաստրի 
պետական կոմիտեի անշարժ գույբի գրանցլքւսն միասնւսկաև ստորաբաժանում՝ գույբային 
իրավունբների պետական գրանցում կատարելու համար։
5. Բրոշման կատարման հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյանի վրա։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւստանի Հանրսւպեւռությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՁVՋր^^Ջ§հՁ^Ջթ6էՁրՁՈ(Ձ)§ա3^1.^օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԵՐԴԿՌԻՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 3-ՐԳ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 5 
ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՎ ՇԻՐԱԿ ՍԱՄՎԵԼԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ ԸՆԴՀԱՆՐԻՐ ԲԱԺՆԱՅԻՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ԳՈԻՅՔԻ ԲԱԺԱՆՈԻՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՆՈՐ 
ՄԻԱՎՈՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԵՐԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րդ մասի, 
«Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, ՀՀ 
Կաոավարությաև 29.12.2005թ. «Հայասաանի Հանրապեաության քաղաքային և զյուղական 
բնակավայրերուն ներբևակավայրայիև աշխարհագրական օրյեկտների աևվաևակոչման, 
անվանաւիոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի 
համարակալման, հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրանցման կարզը հաստատելու և 
հասցեևերի զրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և ւիուիոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021 թ-ի Իք 233-Ն 
որոշման պահանջներով, հիմք ըևղուևելով «Դավիթ Աոաքելյսւև» ԱՁ-ի կողմից տրված զույքի 
բաժանմաև հատակազծերը և անշարժ զույքի համասեւիակաևատեր Շիրակ Սսւմվելի 
Վարդանյանի /ծնված 20.02.1989թ./ Գավաո համայնքի ղեկավարին հասցեազրած դիմումը, 
որոշում եմ

1. Գավաո համայնքի Բերղկունք բնակավայրի բնակիչ Շիրակ Սսւմվելի Վարղանյանին 
ընդհանուր բաժնսւյին սեւիականությսւն իրավունքով պաականող զույքի բաժանումից 
աոաջացած նոր միավոր 0,21230 հա մակերեսով անշարժ զույքին տրսւմաղրել Գավաո համայնք, 
Բերղկունք բնակավայր Կենտրոնական 1 ֊ ին փողոց 1-իև նրբանցք թիվ 5/1 հասցեն։
2. Գավաո համայնքի բնակիչ Բերղկունք բնակավայրի բնակիչ Շիրակ Սսւմվելի Վարղանյանին 
ընդհանուր բաժնսւյին սեփականության իրավունքով պաականող զույքի բաժանումից 
աոաջացած նոր միավոր 2,13670 հա մակերեսով անշարժ զույքին տրամաղրել Գավաո համայնք,

, է է , 1 « է I ։  1 1 ։  1 1 1 Հ «  < 1 1 ր 1-------է-Տ–

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
03 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ա 760-Ա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հա երա պ եա ռւթյա ե Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋք6էՋրՋՈ@§աա1.աա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
03 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 761-Ա

ԳԱՎԱՌ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՍԱՅԱԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1 ԵՎ ՍԱ ՅԱ ԴՅԱ Ն ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1/2 
ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԱՆՇԱ ՐԺ Գ Ո ԻՅՔԵՐԸ ՄԻԱՎՈՐԵԼՈԻ, ՀԱ ՍՑԵ ՏՐԱ Մ Ա ԴՐԵԼՈԻ, ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ

ՉԱ ՓԵՐԸ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՃՇՏԵԼՈ Ի ՄԱՍԻՆ

Ղեկա վարվելով «Տեղական Ինքևակաոավարման Մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ կա ոավարությա ն «ՀՀ քաղաքայիև և զյուղակաև բևակավայրերում 
ևերբնակավայրային ա շխ ա րհա գրա կա ն օբյեկտների ա նվա նակոչման, աևվաևափոխման, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտ նվելու և /կա մ/ տեղակապ ման վայրի համարակալման, 
հասցեավորման ու հա սցեների պետական զրանցման կարգը հա ստ ա տ ելու և հասցեևերի 
զրւսնցման լիազոր մարմին սա հմա նելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լրացումներ և փոփ ոխ ություևներ կատարելու մասին ՀՀ կա ոավարությա ն 25.02.2021 թ ՜ի  Ի1233-Ն 
որոշման պա հանջներով, ՀՀ Կաոավարությա ն 29.04.2021թ. Ւ1 698-Ն որոշմաև մեջ 
փոփոխություևներ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ Կաոավարությա ն 27.08.2021թ. 1383-Ն 
կադաստրայիև հւստակա զծերում ե կաղաստրային քարտեզևերում հայտ նաբերված սխալնների 
ոսլղմւսն կարգի պա հանջներով, ՀՀ ա նշարժ զույքի կաղաստրի պետա կան կոմիտեի նախազահի 
01.06.2010թ 186-Ն կաղաստրային հատակւսզծերում և կաղաստրային քարտեզևերում 
հայտնաբերված սխւսլնների ուղղմւսն հրամանով, և հիմք ըևղուևելով ՀՀ կաղաստրի կոմիտեի 
Գավառ սպ ասարկմա և գրասենյակում կազմված անշարժ զույքի ևվիրատվության 
պայմանազրերը /մուտ քա զրմա ն ա մսաթիվ 31.05.2022թ. համա ր 31/05/2022-30-0045 և 31/05/2022– 
30-0044/, Սոս ժո րա յի  Մարզպանի /ծնվւսծ 19.02.1972թ–ին/ ղիմումը, «Դաւփթ Աոաքեյյան 
Արամի» ԱՁ-ի կողմից տրված հողւսմւսսի և շինությունների հատւսկազծերը, որոնց համաձայն 
Գավառ համայնքի Սայսպյաև փողոց 1 և Սայաղյան փողոց 1/2 հա սցեևերում գտնվող 
ընղհանուր հողա մա սը չա փ ա զրվել Է/ծա ծկա գիր 05-078-0355-0026 և 05-001-0355-0041/, 
հողամասերի մա կերեսը փա ստացի կազմում Է 0.01071 հա, ինչը Սոս ժորա յի  Մարզպանին 
սեփակաևության իրա վունքով պ ա տկանող հողամասն Է և հա շվի առնելով, որ սպասարկմաև 
համար անհրաժեշտ հողա մա սը չի գտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րդ հոդվածով 
սահմանված սա հմա նա փ ա կումների ցանկում, ինչպես նաև ինժեներա տրանսպորտ ային 
օբյեկտների օտ ա րմա ն զոտիևերում, չի սաաջացնում սերվիտուտ, որոշում եմ



1. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Գավաո համայնք Սայադյան փողոց թիվ 1 հասցեում զտնվող / 
վկայական՝ 23022015-05-0016 տրված 23.02.2015թ./ և Գավաո համայնք Սայաղյան փողոց թիվ 
1/2 հասցեում զտնվող / վկայական՝ Ի1 20052022-05-0057 տրված 20.05.2022թ./ անշարժ գույքերը 
միավորելու միավորված զույքին տրամադրել Գավաո համայնք Սայաղյան փողոց թիվ 1/4 
հասցեն։
2. հաստատել անշարժ զույքի նկատմամբ իրավունքների պետական զրանցման թիվ 23022015– 
05-0016 և 20052022-05-0057 վկայականներով պետական զրանցում ստացած և միավորված 
Գավաո համայնքի Սայաղյան փողոց թիվ 1/4 հասցեում զտնվող հողամասի և շինությունների 
սահմանները համաձայն կից ևերկայացված հատակազծերի հաստատված համայնքի 
ղեկավարի կողմից ճանաչելով Սոս ժորա յի Սարզսյւսնի սեփականության իրավունքը 0.01071 
հա ընղհանուր մակերեսով հողամասի նկատմամբ որպես օրինական տիրապետվող զույք։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ Կաոավարությանն աոըևթեր անշարժ զույքի կաղաստրի 
պետական կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցման միասնակւսն ստորաբաժանում՝ զույքային 
իրավունքների պետական զրանցում կատարելու համար։
4. Սրոշման կատւսրման հսկողությունը ղևել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղստքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղստքունիքի մարզ, ք. Գսւվառ. (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոգպփՁգՁբ6էՁրաւ@§ւրաւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
03 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 762-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՊԱՀԱՐԵԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 16 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ Ի 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՈՆԻԿ Մ ԿՐՏՉԻ ՎԱՐԳԱՆՑԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվեւով «Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չւղահպւսնված անհատական բնակելի 
տների կարգավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ  ՀՕ-117-Ն օրենքով, Տեղական Ինքնւսկառավարման 
Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ  Կառավարության 29.12.2005թ. 
«Հւսյաստանի Հանրապետությաե քաղաքւսյին և զյուղւսկան բնակավայրերում ներբնակւսվայրային 
աշխարհագրական օբյեկտների անվւսնակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա 
գտնվելու և /կւսմ/ տեղւսկայման վայրի համարակւպման, հւսսցեավորմւսն ու հասցեների պետական 
գրաևցմւսն կարգը հաստատե|ու և  հասցեների գրւսնցման |իազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 
2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ 1ւ փոփոխություններ կատարեւու մասին ՀՀ  կառավւսրության 
25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն որոշման պահւսնջներով, 08.09.2022թ. տրված Գւսվւսռի հողային 
բարեփոխումների և  սեփականաշնորհմւսն հւսնձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից 
քաղվւսծքը ևհիմք ընդունե|ով գույքի նկսւտմամբ ււեփականւստեր Սոնիկ Մկրտփ Վարդւսնյանի 
/ծնված 24.09.1949թ–ին/ դիմումը, «Ղւսվիթ Առաքելլան» ԱՁ ընկերությւսն կողմից տրված հողամասի 
ու շենք-շինություննևրի հւստակագծևրր. որի համւսձայն Գավառ համայնք Պւսհարեի փողոց թիվ 16 
հսւսցեում գտնվող ընդհանուր հողամասը չափագրվել Է /ծածկագիր 05-001-0360-0012/, հատկացվել Է
0. 06 հա, ինչը փւսստացի կւսզմում Է 0.06402 հա, որը Սոնիկ Մկրտփ Վարդւսնյանի /ծնված 
24.09.1949թ–ին/ սեփականու թյւսն իրավունքով ւղւստկւսնող հողամասն Է Լւ հւսշւլի առնելով, որ 
օրինւսկսւն կառուցփսծ 239,30 քմ մակերեսով շենք-շինությունը կւսռուցվւսծ 1900-1979 թթ-ին, որոնց 
կառուցման ու սպւսսարկման համար անհրւսժեշտ հողամասը փ գտնվում ՀՀ  հողային օրենսդրքի 60– 
րդ հոդվածով սահմւսնւլած սահմւսնւսփսւկումների ցւսնկում, ինչպես նւսև. 
ինժեներւստրանսպորտային օբյեկտների օտսւրւսսն գոտիներում, չի ւսռաջւսցնում սերվիտուտ, 
որոշում եմ 1

1. Վերւսկանգնել Գւսվսա համայնքի Պւսհւսրեի փողոց թիվ 16 հասցեում գտնվող գույքային միավորի 
նկւստմամբ Սոնիկ Մկրտփ Վարդանյանի /ծնվւսծ 24.09.1949թ–ին/, հողօգտագործման իրավունքը, 
բնակեփ տան կառուցման և  սպւսսարկման համար հատկւսցված 0.06 հա օրինական հատկացված 
հողամասից ավել փաստացի օգտւսգործվող 0.00402 հւս ւևսկերեսով հողաւևսսի գույքւսյին 
իրավունքները. 6անսւչե|ով նրւս սեփական ությ ան իրավունքը 0.06402 հա ընդհանուր մակերեսով 
հողամասի և  օրինական կւսռուցվւսծ 239,30 քմ մակերեսու| շինությունների նկսւտմամբ՝ որպես 
օրինական տիլոսպետվող գույք։



2. Բնակելի տանը արամադրե| Գավառ համայնք Պահարեի վարոց թիվ 16 հասցեն։
3. Շենք շինությունները խն հակասում քաղաքաշինւսկան նորմերին և  դրանց մակերեսները որոշվում 
են քարտեզագրման, գեոդեզիայի, ^աւիագրման /հաշվառման/ և  հողաշինարարության 
գործունեություն իրականացնեւու իրավունք ունեցայ կազմակերւրությունների /անձի/ կողմից տրված 
հատակագծերին համապատասխան։
4. Սույն որոշումը ներկայւսցնել ՀՀ  Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետւսկան կոմիտեի անշարժ գույքի զրանցման միասնական ստորաբաժւսնում" գույքային 
իրավունքների պետական զրանցում կատարեպւ համար։
5. Որոշման կատարման հսկույությունը դնել Գա վարէ1 ւոեղակալ Գ. Բոշյանի
վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՑԱՆ

ք.Գավառ
թ– ա .



է

ՀԱ0ԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹ0ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱ0ՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստաեի Հանրւււպեստւթյան Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §տ^ոզՁ§հՋզՁբ6էձրՁՈ@§աա1.շօրո

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
03 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 14 763-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՈՒՌՆԱԶ6ԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ԲԳ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 
18 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱ ՅԿ ԱԶԱՏԻ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ 
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվեւով «Իրւսվունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի 
տների կարգավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ  ՀՕ-117-Ն օրէնքով, Տեղական Ինքնսւկառավարման 
Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հողվածի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ Կառւսվարությւսն 29.12.2005թ. 
«Հայաստանի Հանրապետությւսն քաղաքային և  զյուղական բնակավւսյրերում ներբնակավայրային 
աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոխան, անվւսնւսփոխության, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա 
գտնվե|ու և /կւսմ/ տեղակայմւսն վայրի համարւսկալման, հւսսցեավորման ու հասցեների պետական 
գրանցման կարգր հւսստատեւու Լւ հասցեների գրանցմւսն |իւսզոր մսւրմին սահմաներււ մասին» թիվ 
2387-Ն որոշման մեջ ւրւսցումներ 1ւ փոփոխություններ կաաարելու մասին ՀՀ  կառավարության 
25.02.2021 թ-ի 14 233-Ն որոշմւսն, պւսհանջներով, 08.09.2022թ. տրված Գավւսռի հողային 
բւսրեփոխումների և  սեփւսկւսնւսշնորհւևսն հանձնւսժողուփ 07.04.1991թ. թիվ 019 որոշումից 
քաղվածքը 1ւ հիմք ընդունելով ըստ օրենքի ժւսռանգության իրսւվունքի վկայագրով/տրված 
08.09.2022թ. գույքի նկւսսսևսմբ ժւսռւսնգՀայկ Ադւստի Գւսսււյարյւսնի/ծնված 19.01.1958թ. դիմումը, 
«Հւսյր 1ւ Որդի Գւսվոյաններ» ՍՊԸ ընկեըությւսն կոդւ5վւց տրված հողամասի ու շենք-շինությունների 
հատւսկագծերը, ոըի համւսձւսյն Գավառ հւսմայնք Հւսցւսռաւո թաղամասի Բուռնազյւսն փողոց 4-րդ 
նրբանցք թիվ 18 հասցեում զտնվող ընդհանուր հողամւսսը չւսւիագրւլե| է /ծածկագիր 05-001-0535– 
0004/, հաւոկացվե| է 0.09 հա, ինջը վսսսսսսցի կադմում է 0.08372 հւս, որը Հայկ Ազատի Գասպարյանի 
/ծնված 19.01.1958թ./ ժւսռանգության իրւսւխւնքով ւղատկւսնող հողւսմւսսն է և  հաշվի առնե|ով, որ 
օրինական կառուցվւսծ 294,61 քմ մակերեսով շենք-շինությունը կւսռուցփսծ 1947-1998 թթ., որոնց 
կւսռուցմւսն ու սպասարկման համար ւսնհրւսժեշտ հողամասը փ գտնւխւմ ՀՀ հողային օրենսզրքի 60– 
րդհոդվածով սահմանված սահմանւսփակումների ցւսնկում, ինչւղես նւսև 
ինժեներատրսւնսպորտային օբյեկտների օտարման գոտիներում, փ առաջւսցնում սերվիտուտ, 
որոշում եմ

1. Վերականգնել Գւսվառ համայնքի Հւսցւսռատ թաղամասի Բուռնազյւսն փողոց 4-րդ նրբանցք թիվ 
18 հասցեում գտնվող գույքային միսւվորի նկւսսսևսմբ Հւսյկ Ազատի Գասւդւսրյանի /ծնված 
19.01.1958թ–ին/, հոդօգտւսգործման իրւսվունքը, բնւսկեփ սսսն կւսռուցմւսն և  սպւսսւսրկման հւսմար 
հւստկւԱցված 0.09 հւս մակերեսով հողամասի /փաստացի կւսզմում է 0.08372 հւս/ հողամւսսի 
գույքւսյին իրավունքները, ճւսնւսփղով նրւս սեւիակւսնության իրաւխւնքը 0.08372 հա ընդհանուր 
մակերեսով հողամասի Լւ օրինական կառուցված 294,61 քմ մ՜ակերեսով շինությունների նկատմամբ՝ 
որպես օրինական տիրաււլետւխդ գույք։
2. Բնւսկեփ տւսնը տրւսմադրե| Գւսւիսռ համայնք Հւսցւսռւստ թաղամաս Բուռնազյան ւիողոց 4-րդ 
նրբանցք թիվ 18 հասցեն։



3. Շեևք շինություններր >հն հւսկասում քար|աքաշինական նորմերին և  դրանց մակերեսները որոշվում 
են քւսրտեդագրման, գեոդեզիայի, չափագրմսւն /հաշվւսռման/ և  հոդաշինարարության 
գորձունեություն իրակաեացնեւու իրւսվունք ունեցայ կացմակերպությունների /անձի/ կողմից արված 
հաաւսկագծերիե համապատասխան։
4. Սույն որոշումը ներկայացնե| ՀՀ Կառավւսրությանն առընթեր անշարժ դույքի կադւսստրի 
պետական կոմիտեի անշարժ դույքի դրանցման միւսսնւսկան ստորւսբաժանում՝ գույքային 
իրավունքների պետական գրանցում կատարելու համւսր։
5. Որոշման կւստարման հսկորլությունը դնե| Գափսռ համւսւնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. Բոշյանի 
վրա։
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍ6ԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ ԱՂԱՐ

Հայ սատանի Հաերապետությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋթ6էՋրՋՈ@§աա1.<։օա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԱՂԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ 
ԳՏՆՂՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հւսյասաանի Հաևրապետության Հողային օրենսզրքի 101 –րղ հողվածով և 
«Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին» Հւսյաստանի Հաևրապետության օրենքի 46-րղ 
հողվածի Յ ֊ րղ մասով, հիմք ըևղուևելով քաղաքացիներ Տիզրան Ղեմիրի Կարապետյաևին, 
Ղարղաև Տիզրանի Կարապետյաևին, Մարիևե Տիզրաևի Կարապետյաևին, Աստղիկ Սուրենի 
Հարություևյանին սեփականության իրավունքով պաականող հողամասերից /վկայական 
ԻՈ150033 տրված 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-իև, վկայական Ի11150032 տրված 2004 
թվականի դեկտեմբերի 29-իև, վկայական Ի41150031 տրված 2004 թվականի դեկտեմբերի 2 9 ֊ի ն  / 
հրաժսւրվելու մասին դիմումը, որոշում եմ

1. Քաղաքացիներ Տիզրան Ղեմիրի Կարապետյաևին, Ղարդան Տիզրաևի Կարապետյաևին, 
Մարինե Տիզրաևի Կարապետյաևին, Աստղիկ Սուրենի Հարությունյանին սեփականության 
իրավունքով պատկաևող ք. Գավաո հասցեում զտևվող 0.5344 հա մակերեսով 05-001-1121-0042 
կադաստրայիև ծածկազրով, 0.1494 հա մակերեսով 05-001-1121-0038 կադաստրային ծածկագրով 
զյուղատևտեսական նշանակության վարելահողերը, 0,8509 հա մակերեսով 05-001-1168-0514 
կադաստրային ծածկազրով խոտհարքը ճանւսչել համայնքային սեփակաևություև։
2. Աշխատակսպմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ընդունելուց հետո՝ 15 ֊օրյսւ ժամկետում այն 
ներկայացնել կսպաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծագող իրավուևքևերի պետական զրանցման համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի ևկատմամբ իրավունք հավաստող վկայականը 
ստանալուց հետո՝ համայնքի ավազաևու աոաջիկա նիստում ավազաևու հաստատմաևը 
ներկայացնել համայնքի զույքազրման փաստւսթղթերում աոաջացող փոփոխություևները։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
04 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ա 764-Ա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հսւևրսւպեաության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՑոզպփպՋբ6էՋրՋՈ@§աՋւ1.աա

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավւսրման մասին» ՀՀ օրենքի 35 ֊ րղ եոդվածի 1-ին կեաի 
24)–րղ եևթակեաով, ԼԼ կաոավարությաև՝ «ՀՀ քաղաքային և զյուղսւկան բևակավայրերում 
ներբնակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչմաև, անվաևափոխմաև, 
անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և /կամ/ տեղակապման վայրի համարակալմաև, 
հասցեավորման ու հասցեների պետական զրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների 
զրանցման լիսւզոր մարմին սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387֊Ն  որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություևներ կատարելու մասին ԼԼ կաոավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1233-Ն 
որոշման պահանջներով, հիմք ըևղուևելով զույքի սեփականատեր Մայիս Շուոայի Վանեցյւսնի 
դիմումը սեփականության իրավուևքի վկւսյակաև՝ Ի1 25082022-05-0019 տրված 25.08.2022թ.,

1. ԼԼ Գեղարքունիքի մարզ Գավառ համայնք Միքայելյսւն փողոց թիվ 19 հասցեում զտնվող 
/վկայական՝ Ի1 25082022-05-0019 տրված 25.08.2022թ./ անշարժ գույքը վերահասցեավորելև 
տրամադրել Գավառ համայնք Գ. Միքայեյյան փողոց թիվ 1/18 հասցեն։

2. Սույն որոշումը նեյւկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի 
զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքների պետական զրանցում 
կատարելու համար։

3. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյանի վրա։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
04 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի Ի1 765-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈ ԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՂԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

հայաստանի Հանրապետությսւև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^Յոզշւ§հՋզՋբ6է&ր&ո@§ոա1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Իք 766-Ա

ԳԱՂԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՍԵՂԱՆԻ ՓՈՂՈՑ 16-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՂ 5 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՂ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՂԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՂ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐԵՂՇԱՏ ՄԱՄԻԿՈՆԻ 
ՄԱՍՏՈՅԱՆԻ, ՄԱՐԻԵՏԱ ՂԱՐԴԳԵՍԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ, ՄԱՐԻՆԵ ԱՐԵՂՇԱՏԻ ՄԱՍՏՈՅԱՆԻ, 
ԱՐՄԻՆԵ ԱՐԵՂՇԱՏԻ ՄԱՍՏՈՅԱՆԻ, ԱՆԻ ԱՐԵՂՇԱՏԻ ՄԱՍՏՈՅԱՆԻ, ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՐԵՂՇԱՏԻ 

ՄԱՍՏՈՅԱՆԻ, ՄԵԼԱՆՅԱ ԱՐԵՂՇԱՏԻ ՄԱՍՏՈՅԱՆԻ, ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՂՈԻՆՔՆԵՐԸ 
ՂԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՂԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՂ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական 
բնակելի տների կարզավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնակաոավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35 ֊ րղ հողվածի 24) կետի ն «Ինքնակամ կաոույցների 
օրինականացման և տնօրիևմաև կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կաոավարության 18.05.2006թ. 
Ի1 912-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կաոավարության 05 հունվարի 2022թ–ի 

13-Ն որոշման հաստատված կարգի պահանջներով, ՀՀ Կաոավարության 29.12.2005թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և զյուղակաև բևակավայրերում 
ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների ւսնվանակոչմսւև, աևվանափոխությաև, 
անշւսրժ զույքի՝ ըււտ դրա զտնվելու և /կամ/ աեղակայմւսն վայրի համարակալմաև, 
հասցեավորմւսն ու հասցեների պետական գրանցման կարզը հաստատելու ե հասցեների 
զրաևցման լիազոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևներ կատարելու մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021թ–ի Իք 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 12.08.2022թ. տրված Գավաոի համայնքի Նորատուս 
բնակավայրի հողային բարեփոխումների և սեփակաևաշնորհմաև հանձնաժողովի 01.06.1991թ. 
թիվ 16 որոշումից քաղվածքը, որակավորում ունեցող աևձ Արշակ Հեևրիկի Դավոյանի 
/որակավորման վկայականի հւսմար 0119 տրված 27.02.2012թ./ կողմից 14.09.2022թ–ին տրված 
ինքնակամ շինություններր հաշվաոված լինելու վերաբերյալչափազրման տվյսւլների 
մուտքազրմաև 20221մՕՂ4ՔՏ ծածկագիրը, «Հայր և Որղի Դավոյաևներ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված 
հողամասի ու շենք-շինությունևերի հատակազծերը, համաձայն որոնց Գավաո համայնքի 
Նորատուս բնակավայրի Սևանի փողոց 16-րդ նրբանցք թիվ 5 հասցեում զտնվող ընդհանուր 
հողամասը չա փագրվելէ, հատկւսցվելէ 0.18 հա, ինչը փաստացի կազմում է 0.18770 հա, որը 
Արնշատ Մամիկոնի Մաստոյանի /ծնվւսծ 18.10.1952թ–ին/ ըևղհւսնուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասն է և հաշվի աոևելով, որ ինքնակամ և



օրինական կաւաւցվւսծ 370,07 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք-շինությունևերի /կաոուցված 
1982 ֊2019թթ./ որոնց կսաուցմաև ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.18770 հա հողամասը 
չի դաևվում ՀՀ հողային օրենսդրքի 6 0 ֊ր ղ  հողվածով սահմանված սահմանափակումների 
ցանկում, ինչպես նաե իևժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարմաև դոտիներում, չի 
առաջացնում սերվիտուտ, որոշում եմ

1. Գերակւսնգնել Գավաո համայնքի Նորատուս բնակավայրի Սեանի փողոց 16-րդ նրբանցք թիվ 
5 հասցեում դտնվող գույքային միավորի նկւստմամբ Արևշատ Մամիկոնի Մաստոյանի /ծնված 
18.10.1952թ֊իև/, Մարիետա Ասւրղգեսի Կարապետյւսնի /ծնված 22,06,1958թ–իև./, Մարինե 
Արևշատի Մաստոյանի /ծնված 28.05.1980թ–ին/, Արմինե Արեշատի Մաստոյանի /ծնված 
01.07.1984թ–ին/։ Անի Արևշատի Մաստոյանի /ծնված 04.01.1989թ–ին/, Մամիկոն Արևշատի 
Մաստոյանի /ծնված 26.04.1991թ–իև/, Մելանյա Արևշատի Մաստոյանի/ծնված 14.02.1978թ–ին/, 
հողօգտագործմաև իրավունքը, բնակելի տան կաոուցմւսն և սպասարկման համար 0.18 հա 
օրինական հատկացված հողամսւսից ավել փաստացի օգտագործվող 0.00077 հա հողամասի 
գույքային իրւսվունքևերը ճւսնւսչելով նրաց սեփականության իրավունքը 0.18770 հա ընդհանուր 
մակերեսով հողամասի նկատմսւմբ և օրինական կաոուցված 279,31 քմ մակերեսով 
շիևություևևերը /կաոուցված 1982–1990թթ./ նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրապետվող գույք։
2. 2019թ–ին ինքնակամ կաոուցված 90,76 քմ /ներքին/ 110 քմ /արտաքին/ ընդհանուր մակերեսով 
խոհանոցը, և պարիսպը 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 616,8 /վեց հարյուր տասնվեց ամբողջ 
ութ տասնորդական/ ՀՀ դրամ, ընղամեևը 110x616,8=67850 /վաթսունյոթ հազար ութ հարյուր 
հիսուն/ ՀՀ դրամ սահմանված վճարով ճանաչել օրինական։
3. Անշարժ գույքիև տրամադրել Գավառ համայնք, Նորատուս բնակավայր Սևանի փողոց,16-րղ 
նրբանցք, թիվ 5 հասցեն։
4. Որոշման ընդունման օրվաևից օրինակւսնացմաև համար սահմանված վճարները 60 ֊օր յա  
ժամկետում չվճարելու դեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած։
5. Շենք֊շինությունները չեև հակասում քաղաքաշինական ևորմերիև և դրանց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզագրման, գեողեզիւսյի, չափագրմւսն /հաշվառմսւև/ և հողաշինարարության 
գործունեություև իրականացնելու իրւսվունք ունեցող կազմակերպությունների /աևձի/ կողմից 
տրված հատւսկագծերին համապատասխան։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ գույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքևերի պետական 
գրանցում կատարելու համար։
7. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա։


