
աՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱԳ.ԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

2,սւյ սատանի 2.անրսւպետությսւև Գեղսւրքունիքի մարզի Գափսռ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^Ձ\̂ Յ.րւզՅ.§հՋզՋք6է3.րՁՈ@§աՋւ1.օօա

ԱՐԹՈԻՐ ԺՈՐԺԻԿԻ 2ՈԿ.2ԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ՝ ^ 0 2 8 0 4 7 3 , ՏՐԿ.ԱԾ 23.06.2022Թ. 040–
ԻԿՈՂՄԻՑ) ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաե ակաերի մասին» ՀԼ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 
23-րդ և 38 ֊րդ հոդվսւծների, «Տեղական իևքնակաոավարմաև մասին» 2,սւյասսաւնի 
2,անրապեաության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24) և 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2) 
կետերով, ձայ սատանի 2,սւնրապետությսւև Քաղաքացիական օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով, ՀՀ 
Կսաավարությաև 2016 թ. հունիսի 2-ի թիվ 631-Ն որոշմամբ հաստատված «1սևամակալությաև և 
հոզաբարձության մարմինևերի կանոևադրությունը հաստատելու մասին» 3-րդ զլիփ 9 կետի 1– 
ին ենթսւկետի ա/ պարբերությսւմբ, հիմք ընդունելով Գավսաի խնամակալության և 
հոզաբարձության հարցերով հանձնաժողու|ի 04.10.2022թ. եզրակացությունը, որոշումեմ

1. Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով հոգեկան հիւիոևդությաև պատճառով 
անզործուևակ ճանաչվւսծ չափահաս քաղաքացի Մելանյա ժորժիկի ձովհաևնիսյանի 
իրավուևքների և շահերի պսւշտպանություևև ապահովելու նպատակով նշանակել նրա եդբորը 
Արթուր ժորժիկի ճովհանևիսյանիև նշանակել ևրաև խնամակալ։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում պաշտոևակաև հրապարակմաևը հաջորդող օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ւ1 767-Ա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հանրւսպետությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գսւփւա համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ջ^ՅոզՅ^&զ&ք6էճրՅՈ@§ա&ւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
06 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 768-Ա

ԳԱԳԱԹԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈԻԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ «ԳԱԳԱԹԻ՝ ՀԱՅՐԱՊԵՏ 
ԻյԱՉԱՏՐՅԱՆԻ /ԿՈԼՈՏԻ/ ԱՆԳԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ», «ԳԱՎԱԹԻ ՄՇԱԿՈԻՅԹԻ ՏՈԻՆ» 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱԹԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱՋՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ 
ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈԻՅԹՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական իևքնակառավարման մասին Հայասաանի Հանրապեաության օրենքի 
35-րղ հողվսւծի 1. մասի 11)–րղ կետով, ՊՈԱԿ-ևերի մասին ՀՀ օրենքի 16 ֊րղ եողվածի 1 ֊իև մասի 
1.1 կետով, ՀՀ Տարսւծքսւյին կսասւվարման և ենթակսւոուցվածքների նախարարի «ՀՈԱԿ-ների 
տևօրենևերի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մրցույթի նախապատրաստման, աևցկացման և 
արղյուևքևերի ամփոփման կարզը հաստատելու մասին» 26.03.2020թ. թիվ 02-Ն հրամանով 
հաստատված կարգի 10-րդ կետով, որոշում եմ

1. Գավաոի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող «Գավաոի Հայրապետ 
1սաչատրյանի /Կոլոտի/ անվան արվեստի ղպրոց», «Գավաոի մշակույթի տուն» համայնքային ոչ 
առեվտրային կազմակերպություևների տնօրեևևերի թափուր պաշտոնների համար մրցույթևերը 
աևցկացնել2022 թվակաևի նոյեմբերի 10-իև։
2. Հանձևարարել Գավաոի համայնքապետարանի աշխաաակւսզմին
իրականացնելու «Գավաոի Հայրապետ 1սաչատրյանի /Կոլոտի/ անվան արվեստի ղպրոց», 
«Գավաոի մշակույթի տուն» համայնքային ոչաոեվտրային կազմակերպությունևերի 
տնօրենների թափուր պաշտոնների համար անցկացվող մրցույթևերի նախապատրաստակաև 
աշխատանքևերը։
3. Որոշումն ուժի մեջ Է մտնում հրապսւրակմանը հաջորղող օրը։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւստսւեի Հսւնրապետության Գեդարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեւյարբուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅրՁոզ38հՁզՅթ6է3ր3ո@8ոա1.€օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
06 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 769-Ա

«ԳԱՎԱՌԻ Գ. ԴԱԲԱՂՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԴՈԻԴՈԻԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 
ԴՊՐՈՑ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅՈԻՆԸ 

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈԻ ԵՎ «ԳԱՎԱՌԻ Հ. ԹԱԼԱԼՅԱՆԻ ԱՆ ՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՊՐՈՑ» 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱՋՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅԱՆԸ ՄԻԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև սւկաերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իև հոզվածի 2-րդ մասի, 
23-րդ հոդվածի, ՀՀ քաղաքացիական օրենսզրքի 63-րդ հոդվածի, «Տեղական 
ինքնակառավարմսւև մասին» ՀՀ օրեևքի 35-րդ հոդվածի 1-իև մասի 8) կետի դրոյթներով, հիմք 
ընդունելով Գսւվստ համայնքի ավազւսնու 09.09.2022թ. թիվ 9 նիստի ««Գսւվառի Գ. Դաբաղյաևի 
սւնվան դուդուկի մասևազիտսւցված երաժշտական դպրոց» հւսմայևքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությաև զործունեություևը դադարեցևելու և «Գսւվառի Հ. Թսւլայյաևի աևվաև 
երաժշտական դպրոց» համայևքային ոչ առևտրւսյիև կազմակևրպությաևը միացնելու մասին» 
թիվ 104-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. 2022 թվակսւևի նոյեմբերի 01-ից դադարեցնել «Գավառի Գ. Գաբսւդյաևի անվաև դուդուկի 
մսանազիտացվսւծ երաժշտական դպրոց» համայևքային ոչ առևտրւսյիև կազմակերպությաև 
զործունեություևը։
2. «Գավառի Գ. Գարաղյսւնի սւնվան դուդուկի մասնազիտացվւսծ երաժշտական դպրոց» 
համայևքային ոչ առևտրային կազմւսկերպություևը միացնել «Գավառի Հ. Թալալյւսնի անվաև 
երաժշտական դպրոց» համայևքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը։
3. 2022 թվակսւևի նոյեմբերի 01-ից լուծել Գավառի համայևքապետարաևի ն «Գավառի Գ. 
Ղաբադյաևի սւնվան դուդուկի մսանազիտացվսւծ երսւժշտակւսև դպրոց» հսւմւսյնքային ոչ 
առևտրային կազմակեյւպությսւև միջև 07.03.2022թ. կևքված սուբսիդյսւյի 22/23 պայմանադիրը։
4. «Գւսվառի Գ. Գաբաղյանի աևվաև դուդուկի մասևազիտացված եյւաժշսաւկան դպրոց» 
համայևքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը ծսւնուցել զործունեությւսև դւսդարեցման 
մասին։
5. Հսոքւսյևքսւպետարանի իրավաբանակսւև բսւժևիև
1) ՕՕաևդւսկել «Գավառի Գ. Գարւսպանի աևվաև դուդուկի մսաևազիտւսցված երաժշտական 
դսյրոց» և «Գավառի Հ. Թւսլալյանի աևվան ևրաժշսոսկան դպրոց» համայևքային ոչ առևտրային 
կսւզլքակերպություններին ՀՀ օրեևսդրությւսմբ սահմանված կսւրզով իրականացնելու ՀՈԱԿ– 
ների միսւցմւսն զործընթացը։



2) 0<յա1պակե| «Գսւվարփ Գ. Դարապանի աևւ|սւե զուդուկի մասնազիտւսցւ|ս։ծ երաժշտական 
զպրոց» ե «Գսւկաոի Լ. Թալաւյանի սւնվսւե հրւսժշտւսկան դպրոց» համայնրւււյին ոտ առետրային 
կազմակհրպություևևերի տևօրեններին կազմելու փոխաեցմաև ւսկսւ համայնրի դեկսւվարի 
հւսստատմսւևը ևերկայւսցևհլոլ համսւր:
6. Կազմակերպոևթյուեեերի վերակազմակերպման փաստաթզթերը ներկայացնել 
իրավսւբանական աևձաևց պետական զրանցում իրականացնոզ կսաույց պետական զրաևցմա1ւ 
համար։
7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշւռոնական հրւսպւււրակմա1ւր հւսշորզա՜ւ օրը։

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱ(||^։

ք.Գավսւռ /

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հանրապետությսւն Գերլսւրքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ԼԼ Գեզարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՋոզՑլփՅզՅր0էՁրՁՈ@§աՋւ1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
06 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 770-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՎԱՄԱՍԻ ԳԵՏԵՐՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 6-ՐԴ 
ՆՐԲԱՆՑՔ 1-ԻՆ ԱՆՑՈԻՂԻ ԹԻՎ 8/1 ՀԱՍՑԵԻ ԱՆԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ 

ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՆԻԿ ԺՈՐԱՅԻ 
ՄՆԵՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ 

ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈԻՆԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվսւրվելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 64-րղ հոդվածի, «Հայասաաևի Հանրապեաության 
հողային օրեևսզրքում լրացումներ և փոփոխություևևեր կաաւսրևլու մասին» 04.10.2005թ. 
ըևղուևված ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրեեքի 23-րղ հոդվածի, Տեղական Ինքևակառավարման Մասին ՀՀ 
օրէնքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ կւսռավարությսւն 18.05.2006թ. «Ինքնակամ 
կսաույցևերի օրինսւկաևացմաև և տնօրիևման կսւրզը հաստատելու մասին» թիվ 912-ն որոջմսւն 
մեջ լրացումներ կատարելու լքասին ՀՀ կառավարության 05 հունվարի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշման 
հաստատված կարգի պահանջներով, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի 
Հանրսւպետությաև բաղաքային և զյուղակւսն բնակավւսյրերում ևերբնակավայրային 
ւսշիւարհւսզրական օբյեկտների անվանւսկոչմաև, անվանւսփոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ 
ղրսւ զտնվելու և /կւսմ/ տեղա կայ ման վայրի համարակալմաև, հասցեսւվորմւսն ու հասցեևերի 
պետական զրսւնցմսւն կսւրզը հաստատելու և հասցեների զրսւնցմաև լիւսզոր մսւրմին 
սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություևևեր կատւսրևլու 
մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ ֊ի  Ի1 233-Ն պահանջներով, հիմք ըևղունելով զույքի 
սեփակաևատեր Վսւնիկ ժորայի Մնեյանի/ծնված 05.06.1962յԵ–իև/ դիմումը, 12.06.1992 թվսւկանի 
աևասնաշեևքի սեփակւսնության վկայագիրը, որակավորում ունեցող ւսնձ ԹւսթուլԱշոսփ 
Զսւևոյանի /որակսւվորման վկայականի համար 0310 տրվսւծ 05.12.201 Յթ/ կողմից 15.09.2022թ֊իև 
տրված ինքնակամ շինություևևերը հաշվառված լինելու վերաբերյալ չափւսզրմւսև տվյալների 
մուտքազրման 2022ՂհՔՏԼ)1\4 ծածկագիրը, «Դավիթ Առաքելյւսև» ԱՁ-ի կողմից տրփսծ հողամասի 
ու շենք-շինությունևերի հատակազծերը, որոնց համաձտյն զույքի սեփակաևատեր Վսւնիկ 
ժորսւյի Մնեյաևին /ծնված 05.06.1962թն/ պսւտկւսնող աևասնւսշեևքը և բնակելի տունը 
չավոսզրվել են/ծածկագիր 05-001-0080-0035/, և հաշվի առնելով, որ 1973թ–ին օրինական 
կսաուցված 93.10 քմ. մակերեսով անւսսնաշենքի և 1994թ–ին ինքնակամ կառուցւ)ած 170.9 քմ. 
մակերեսով բնակելի տսւն կսաուցմաև ու սպասւսրկման համար անհրաժեշտ 0.25824հսւ 
ընդհանուր մակերեսով հողամսւսը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով 
սահմանված սահմանափսւկումների ցսւևկում, ինչպես ևսւև իևժեևերատրանսպորտայիև 
օբյեկտների օտարման զոտիներում, չ|ւ ւսռաջացնում սերվիտուո, որոշում եմ



1. ճաեաչել Գավւսռ համայնքի Արծվաքստ թաղամասի Գետեոն Միքայել)աե փողոց 6-րդ 
նրբանցք 1-ին անցուղի թիվ8/1 եասցեում գտևվոդ գույքայիև միավորի նկսւտմամբ Գսւևիկ 
ժորսւյի Մնեյանի /ծևվւսծ 05.06.1962թ–իև/ հողօգտագործմաե իրավունքը, անասևաշենքի 
կսաուցման և սպասարկման համար եատկացված 0.25824 հա մակերեսով հոդամասի գույքայիև 
իրավունքևերը ու դրա վրսւ գանվող 1960թ. օրինական կսաուցված 93,10 քմ. մակերեսով 
անասևաշենքի և 1994թ. ինքնակամ կսաուցվւսծ 170,9 քմ. մակերեսով բնակելի տան 
նկաամամբ՝ որպես օրինական տիրապետվող գույք՝ համաձայն «ձայ աստ անի 
ձանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ ե փոփոխությունևեր կաաարելու մասին» 
04.10.2005թ. ըևդունված ձՕ-199-Ն ձձ օրենքի հողամասը սեփսւկաևությւսն իրւսվունքով 
անհատույց ձեոք բերելուց հետո հոդամասի կամ դրա մասի սաուվաճսաքի, ևվիրատվության, 
փոխանւսկմաև կամ իրավաբանակւսն անձաևց լուծարումից հետո նրսւ հիմնադիրներին 
(մասնակիցներին) հսւնձնմսւն, ւսյդ թվում՝ պւսրտատերերի պահանջների բավարարման կամ 
բռնագանձման հետհանքով հոդամասի իրւսցմւսև (այդ թվում գրւսվսաուի կոդմից 
բռևագւսնձմաև հետհանքով հոդամասը գրսւվատուից ձեոքբերմաև) դեպքում անկախ այն 
հանգամաևքից, թե հողամասը ձեոք է րերվել հատուցմամբ կսւմ ւսևհատույց, ձեռք բերողը 
պետական կամ համայնքային բյուջե պետք է վճարի հոդամասի տվյալ պահիև գործող 
կադաստրայիև արժեքը։
2. 1994թ. ինքնակամ կառուցված 170,9քմ մակերսով բնակելի տունը ճանաչել օրինական։
3. Անշարժ գույքին արամադրել Գսւվսա համայնք Արծվաքար թաղամաս Գետեոն Միքայեյյան 
փողոց 6-րդ նրբանցք 1-ին անցուղի թիվ 8/1 հասցեն։
4. Շենք-շինությունները չեն հակասում քադսւքաշինական նորմերին և դրսւնց մսւկերեսներր 
որոշվում են քարտեզագրմաև, գեոդեզիայի, չափազրմւսն /հաշվառման/ ե հոդաշիևարարության 
գործունեություև իրականացնելու իրւսվունք ունեցող կագմակերպություևների /աևձի/ կոդմից 
տրվսւծ հատակագծերին համապատասխան։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ձձ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրանցմսւն միասնական ստորաբաժանում՝ գույքայիև իրավունքևերի պետական 
գրսւնցում կատարելու համար։
6. Այւոշման կատսւրման հսկողությունը դնել Գսւվսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրսւ։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւնի Հւսնրապետությսւն Գեղարքուեիբի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեզարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 8^ՁոզՁ§հՅզՁք6էաՋՈ@8աՑմ.(։օրո
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06 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ա 771-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՊԵՏՐՈՎԻ 2-ՐԳ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԳ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 
22 ՀԱՍՑԵԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ և ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՃՇՏԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով Տեղական Ինքևսւկառավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35 ֊րղ հոդվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Կառավարությաև 29.04.2021թ. Իք 698-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կսաավարությաև 27.08.2021 թ-ի 1383-Ն կադսաարայիև 
հատակսպծերում և կսպսաարային քսւրաեզներում հայտնւսրերված սխւսլնների ուղղմաև, և 
հիմք ընդունելով ևշված հասցեի համասեփակաևաաեր Արթուր Աշոտի Ղավթյաևի /ծևվսւծ 
27.09.1978թ–իև/ դիմումը, ևշված հասցեի համսաեփականաւռերերի համաձայնազիրը, «Գա վիթ 
Առւսքելյան>> Ա Ձ ֊ի  կողմից տրվւսծ հոդամասի հւստակազիծը, որի համաձսւյև Գավառ հւսմանքի 
Հացառաա Թադամասի Պեարովի 2-րդ փողոց 4 ֊ր դ  նրբանցք թիվ 22 հասցեում զտնվոդ 
ընդհանուր հողւսմւսսը չափազրվել Է/ծածկազիր 05-021-0405-0027/, հոդամասի մակերեսը 
փաստւսցի կազմում Է 0.07134 հսւ, որը Արթուր Աշոտի Դավթյանի /ծևվսւծ 27.09.1978թ֊ին/ 
ընդհանուր համատեղ սեփականությւսն իրավուևքով պատկանող հողամասն Է և հւսշվի 
առնելով, որ սպասարկման հւսմւսր անհրաժեշտ հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 
60-րդ հոդվածով սահմանված սահմւսնափակումների ցւսևկում, իևչպես նաև 
ինժեներատրանսպորտային օրյեկտևերի օտւսրմսւն զոտիևերում, չի առաջսւցևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ

1. Հաստատել Թիվ 28092022-05-0014 անշարժ զույքի նկւստմւսմր իրավունքների պետական 
զրաևցման վկայականով պետական զրանցում ստացած Գավառ համայնքի Հացսաատ 
Թադամասի Պեարովի 2-րդ փողոց 4-րդ նրբանցք թիվ 22 հասցեում զտնվոդ հոդամասի 
սահմանները համաձսւյև կից ներկայացվւսծ հատակազծի հւսստատված համայնքի ղեկավարի 
կողմից, ճանսւչելով Արթուր Աշոտի Դսւվթյաևի, Աևահիտ Վաղարյաևի Դվոյանի, Աշոտ
Արւսմայիսի Դավթյանի, Արսեն Աշոտի Դսւվթյաևի սեփականությւսն իրսւվուևքը 0.07134 հա 
ընդհանուր մակերեսով հոդամասի ևկատմամբ որպես օրինական տիրապևտվոդ զույք։
2. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ զույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ զու^/ևյիև իրավունքների պետւսկսւն 
վերւսզրաևցում կւստարելու համար։
3. Որոշման կատարմաև հսկողություկը^ւփքԳէք ււււմսդնքի ղեկավարի տեղակալԳ. 
Բոշյաևի վրւս։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

204^թ
ր.Գավառ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստանի Հանրւսպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ա/աւզՁ§հՋզՋբ6էՋրՁո@§րոՁմ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
06 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի Ի1 772-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ 
Քաղաքացի Արսեն Լնիկի Հակոբյանը (աեձեազիր՝ 003715646, ՀԾՀ՝ 2612750533, հաշվառված ՀՀ 
ԳԵղսւրքուեիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Լաևջաղբյուր Տիզրան Մեծի փ. աուն 17) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սսւհմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապսւկցությսւմբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ” 
եևթակեաի հիմքով Գավառի համայնքապեաարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քնևության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստսւնի Հանրապետությսւև 
օրենքով սահմանված վարզով հւսրուցվւսծ և իրակաևացված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի 
փաստական հանզամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ հ օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքևերը, վարչական մարմինը հասսսստված է համարում հետեյայը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՐԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Հւսմսւձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-038-0143-0002 կսւղաստրային 
ծւսծկսւզրով անշարժ զույքերը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամւսղրված փոխաղրամիջոցների հաշփսռմաև ու 
զնւսհւստման տվյալների ԼՏՃՍՏ Լճ 470 մակնիշի 60 (ՎՔ 060 պետհսո1արւսևիշի փոխաղրւսմիջոցը 
հանղիսանում են Արսեն Լնիկի Հակոբյանի սեփականույպունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակւս զույքւսհարկը կազմում է 2833/երկու հազար ութ հարյուր 
երեսուներեք/ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2019–2021թթ. ժւսմաևակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Արսեն Լնիկի 
Հակոբյանի կողմից նշփսծ ժամւսնակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 404/չորս հարյուր չորս/ ՀՀ դրամի 
չափով։
Փոխաղրւսմիջոցի համար վճարման ենյտսկա զույքահարկը կսպմում է 252 000/ևրկու հարյուր 
հիսուներկու հսպւսր/ՀՀ դրամ, ինչը 2020-2021թթ. ժամանակւսհատվածում չի վճարվել, իսկ Արսեն Լնիկի 
Հակոբյանի կողմից նշվւսծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առսւջացել է զույքահարկի համար տույժ 46120/քառասունվեց հազար մեկ 
հարյուր քսան/ ՀՀ դրամի չափով։ 2022 թվականի օզոստոսի 17-ին «Վարչարարության և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրեևքի 30-րղ հոդվածի 1 ֊ին  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի 
համայնքւսպետարանում հսւրուցված վարչական վարույթի շրջաևականերում 2022 թվականի 
հոկտեմբերի 06 –ին հրւսվիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով 
պւստշաճ ծանուցվել է /հիմք 20.09.2022թ. ծանուցում ՋշժՅրՋրտա կայքում/ Այւսեն Լնիկի 
Հակոբյանը։ ՎԵըջիևս չի նեըկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 06.10.2022թ. վարչական վարույթի 
լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Արսեն Լնիկի Հակոբյանի բացակայությամբ։

ՎԱՐՁԱԿԱԼ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմանաղրության 45-րդ հովվածի՚համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծեիհսւրկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայևքային բյուջե 
մուտքսւզրվող պսւրտաղիր այլ վճարումներ։



ձամաձայն ԼԼ ձսւրկային օրեևսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույբի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությսւև իրսւվունքով պատկանող հարկմւսն օբյեկտ համարվող անշարժ դույբի համար 
սահմաևված կարգով ձսւյաստանի ձանրապետությսւն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։ 
ձամաձւսյև ՀՀ ձսւրկային օրենսդրբի 239-րդ հողվածիփոխւսղրամիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին 
սևփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիների համար 
սահմաևված կսւրդով ձայ սատանի ձաևրապետության համայևբների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դոյւծունեության սւրղյուևբներից։ ձամաձսղն I I  
հարկային օրենսդրբի 236-րղ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկսմյան ւսնձինբ անշարժ դույբի 
տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսդրբի 231-րղ հոդվածի 3-րղ մասով սահմաևված ղեպքերում ու 
կսւրդով հւսշվարկված անշարժ դույբի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ դույբի դտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը նեըսայսւլ հաշվի առնելով 
սույն հողվսւծով սահմաևված առանձնահատկությունները։
ձամաձսղն I I  հարկային օրենսդրբի 240-րղ հոդվածի փոխաղրամիջոցների դույբահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկակաև աևձիևբ։
ձամաձսղն I I  ձարկային օրենսդրբի 46-րղ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պւսրտավորություևևերի կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նւսե ղրա դծով տույժերիև /կամ/ տուդաևբևերի 
դումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվւսռող տեղական 
բյուջեի դանձապետական հաշվիև։
ձամաձսղն ԼԼ հարկային օրենսդրբի 401-րղ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժսւմկետներից 
ուշացնելու ղեպբում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կսւմ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձսղն ԼԼ հարկային օրենսդրբի 251-րղ հոդվածի 
կազմակերպություևևեյւն ու ֆիզիկակաև սւնձինք փոխաղրամիջոցների դույբահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցմւսն /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերառյալ։ ձամաձսղն «Տեղական իևքնակսաավարման մասին» ԼԼ 
օրենբի 38-րդ հողփսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսւզորություն, օրենբով սահմանփսծ 
կւսրդով կազմակերպում է դույքւսհարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե 
վճարները չվճսւրող աևձսւնց նկատմամբ օրենբով սահմաևված կւսրդով կիրսաում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելով վերոդրյալից և ղեկավայւվելով ԼԼ Սահմաևաղրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարմսւն մասին», «Վսւրչարսւրության հիմունբների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Արսեն էեիկի ձսւկոբյանից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 301357/երեբ հարյուր 
մեկ հազար երեք հարյուր հիսունյոթ/ձձ դրամ որպես 05-038-0143-0002 կաղաստրային ծսւծկադրով 
անշարժ դույքերի, ԼԼ ձՔԲ-ի կողմից տրամւսղրված փոխսւղրամիջոցնևյփ հաշվառման ու դնահատմւսն 
տվյալների ԼՏՃՍՏ Լճ 470 մակնիշի 60 Օփ 060 պետհամարաևիշի փոխւսղրամիջոցի դույքահսւրկերի 
գումար, ևերառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքսւրկվել Գւսվառի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթացքում կամ ձայաստսւնի ձանրւսպետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու ղեպբում, «Գարչարւսրության հիմունբների և փպւչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի 88-րդ հողվսւծով սահմաևված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կւստարմաև՝ ԼԼ ԱՆ ձարկսւղիր կատարումն ապահովող ծաոայությսւն միջոցով անբողոբարկելի 
ղսանալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կասոսրմաև ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրակսւնացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղուևման մասին օրենբով սահմաևված պատշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորղող օյւը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
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ճայաստաևի ձաերապեաությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվստ համայեք 

ԼԼ  Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվսւո, (0264)23423, (0264)22338 §ՅV^ր^^ |̂փ^^Յք6է^րՅՈ@§ա3^1.^օտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
06 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թՎականի Ի1 773-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Լեոե Վաևիկի Իսկսւևդարյանը (աևձևագիր 008591216, ՀԾՀ՝ 3001770589 հաշվառվսւծ 
ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզ, Գսւվառ համայնք, զ. Լաեջսւղբյուր Հաղթաևսւկի փող 1 ֊իև երբ., 3-րզ 
տուն) հանդիսանալով գույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հսւրկային օրենսզրքով սահմաևված 
կսւրզով չի կաաարել գույքահարկ վճարելու պարաակսւևությունևերը, ինչի կապակցությամբ 
2022 թվակսւևի սեպտեմբերի 20 ֊իև  «Վսւրչարարությւսն հիմուևքների և վարչական վարույթի 
մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րդ հոդվածի 1 ֊իև մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի 
հւսմայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքւսհարկի 
զումարների գաևձման հարցի քննությւսն նպատակով։ «Վարչարւսրությաև հիմուևքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստաևի Հաևրապետության օրեևքով սահմաևված վարզով 
հւսրուցված և իրսւկանացված փպւչական վսւրույյ&ի ըևթացքում զործի փաստական 
հանզամւսնքևերի բազմակողմանի, լրիկ և օբյեկաիվ քևևության ւսրդյուևքում, բւսցահայտևլով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստաաված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձսւյև ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից արսւմաղրված փոխաղրամիջոցների հւսշվսաման ու զնահսւաման 
տվյսղևերի, 0ՃՐ\\Վ )0 ԼՏ0ՃԻ12Ճ 1.8 մակևիշի 36 Րմհ 099 պեահսւմարաևիշի փոխաղրամիջոցը 
հանղիսւսևում է Լևոն Վսւնիկի Իսկանղարյսւևի սեւիակաևությունը, ինչը ՀՀ Հսւրկային 
օրեևսզրքվ հաևղիսաևում եև հսղւկվող օբյեկա։
Գույքի համար վճւսրմւսն ենթսւկա զույքահարկը կազմում է 22158/քսաներկու հազար մեկ 
հսւրյուր հիսուևութ/ՀՀ դրամ, ինչը 2019-2021թթ. ժամաևակահաավածում չի վճարվել, իսկ Լևոն 
Վսւնիկի Իսկւսնղարյւսնի կողմից ևշվսւծ ժամանակահւսավածի զույքահարկը օրեևքով 
սահմաևված ժամկեաում չվճարելու արղյուևքում առաջացելէ զույքւսհարկի համար աույժ 
4188/չորս հւսզայւ մեկ հւսրյուր ութսունութ/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 20-իև «Վարչսւրարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 
օրենքի 30-րղ հոդվածի 1 ֊ին  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հւսմայնքապետւսրանում 
հսւրուցված վարչական վարույթի շրջաևսւկաներում 2022 թվականի հոկտեմբերի 06 –իև 
հրսւվիրկել եև վարչական վարույթի լսումներ, որիև մասնակցելու ևպաաակով պաաշաճ 
ծսւնուցվել է/հիմք 20.09.2022թ. ծանուցում 32ճ3ր3ր.3րո կւսյքում/ Լևոն Վանիկի Իսկաևդարյաևը։ 
ՎԵրջինս չի ևերկւսյացելվսդւչակաև վարույթի լսումներիև։ 0 6 .10.2022թ. վարչական վարույթի 
լսումներն իրւսկանացվել են պաաշաճ ծսւևուցված Լևոն Վաևիկի Իսկանդարյանի
ո ա ո ա Խ տ ո ւ  րաուքո–



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաևսւդրության 45-րդ հոդվածի հւսմաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրեևքով 
սահմաևված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւաարել պետական կամ 
համայնքային բյուջե մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձսւմաձայև ԼԼ Պարկային օրեևսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքահսւրկը հարկ 
վճարողևերին սեփականության իրավուևքով պատկւսնող հւսրկմաև օրյեկտ համւսրվող 
փոխւսդրամիջոցիների համար սահմաևված կսւրդով ձայաստաևի ձաևրապետությւսև 
համայևքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների 
տնտեսական դործուևեությաև սւրդյունքևերից։ ձամաձւսյև ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ 
հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքսւհսւրկ վճարողներ եև համարում կազմակերպություևևերև 
ու ֆիզիկական աևձինք։ ձամսւձայև ԼԼ Պարկային օրեևսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական 
հարկերի դծով հարկային պւսրտավորությունների կսւտարում /մւսրում/ է համարվում 
Օրեևսդրքին համապատասխան հւսշվւսրկված վճարման եևթւսկահարկի, իևչպես նահ դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդաևքնևրի դումարևևրի վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորություևը հւսշվառոդ տեղական րյուջեի դաևձապետակւսն հւսշվին։ 
ձւսմաձայն ԼԼ հարկային օրեևսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված 
ժւսմկետևերից ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրւսքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը 
կամ հարկային դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ճամաձւսյև ԼԼ հարկային 
օրենսդրքի 251 ֊րդ հոդվածի կազմակերպություևևերև ու ֆիզիկական ւսնձինք 
փոխադրամիջոցների դույքահւսրկի տարեկան դումսւրները իրենց պետական դրանցմաև 
/հւսշվււամաև/ վայրի համայնքի րյուջե եև վճարում միևչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը 
ևերւսոյւսլ։ ձամաձայն «Տեղական իևքևակստափսրմաև մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ 
համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրեևքով սահմանվւսծ վարդով 
կազմսւկերպում է դույքահարկի գանձումը, իևչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող սւևձաևց նկսւտմամբ օրեևքով սահմաևված վարդով կիրւսոում է 
համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյւսլից և ղեկսւվարվելով ԼԼ Սահմսւնադրությւսմբ, ՀՀ հարկային օրեևսդրքով, 
«Նորմսւտիվ իրւսվական ւսկտերի մասին», «Տեղական իևքնակսաավարմւսն մասին», 
«Վարչարւսրությւսն հիմուևքևերի ե վարչական վւսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ 
Յաղկածներով, որոշումեմ

ԼԼևոև Վւսևիկի Իսկաևդարյւսնից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 26
346/քսւսնվեց հազար երեք հարյուր քսասւսուևվեց//ձ2. դրամ որպես ԲճհաՕՕ
1.8 մակևիշի 36 հ1Ր 099 պետհւսմարւսևիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար, ևերսայալ
տույժերը։
2.Սույև որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքսւրկվել Գավաոի համայևքապետիև դրա 
ուժի մեջ մտևեյու օրվանից երկու սւմսվսւ ըևթսւցբում կամ ձայաստաևի ձանրապետությւսն 
վարչական դատարան՝ երկսւմսյա ժւսմկետում։
Յ.Սույև որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վւսրչարարությաև հիմուևքևերի և 
վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմաևված վարդով սւյն ենթակա է 
հարկադիր կատարման՝ ԼԼ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությսւն միջոցով 
ւսևբոդոքարկելի դառնալուց եուսմսյւս ժւսմկետում։
4. Սույն որոշման կատարմսւն ըևթւսցքի նկւստմւսմբ հսկողությունև իրւսկաևացևում է Գավաո 
համայնքի ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ը և դուև մա ^^^ն՜ւ^հ ^իով  դսհմաևված պատշաճ 
իրազեկելու օրվաև հաջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստաևի 2անրապետությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

2.2, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՁVա^^Ջ§հՋ^^ք6էՁրՁՈ@§աՁ^1.^օա

ՈՐ ՈՇ  ՈԻ Մ
06 2ՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Ի1 774-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎԲՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ժանետա Վահսւզնի Կարապեայանը (անձևազիր՝ ՃԲ.0517210, 2Ծ2՝ 6211620373 հաշվառված 22 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Լաևջաղբյուր 2ակոբ 2ակոբյան փող. տուն 16) հաևղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարաակաևությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ին 
«Վստչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրեևքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակեսփ հիմքով Գսւվառի համայնքապետարանի աշխատակսպմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի 2անրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված 
ե իրսւկանացված վարչական վարույթի ընյծւսցքում զործի փաստական հսւնզամսւնքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամանքներր, 
վարչական մարմիևը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՌԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձայն 22 2ՔԲ–ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահատման 
տվյսւլների, ԳԱԶ 31105 մակևիշի 34 ԼԸ 286 պետհամսւրանիշի փոխւսղրամիջոցը հանղիսանում Է 
ժանետա Վահագնի Կարապևտյւսևի սեփականությունը, ինչը 22 2արկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հայւկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 58 413/հիսունութ հազար չորս հարյույւ 
տասներեք/ 22 ղրամ, ինչը 2019–2021թթ. ժամսւևակահատվածում չի վճսղւվել, իսկ ժանետա Վահսւզնի 
Կարապետյանի կողմից նշված ժամանակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահսղւկի համար տույժ 13770/տսւսներեք հազայւ յոթ հայւյույւ 
յոթանասուն/22 ղրամի չափով։
2022 յՅվականի սեպտեմբերի 20-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 06 –ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսւտշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 20.09.2022թ. ծանուցում նշժՁւսր.;ւրո 
կսւյքում/ ժսւևետա Վահագնի Կարապետյաևը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
0 6 .10 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պսւտշաճ ծանուցվսւծ ժանետա 
Վահագնի Կայւապետյսւնի բսւցակայտ-թյամբ։
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ՀՀ Սահմանադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձւսյն՝ յուրւսքաևչյուր ոք պարաւսվոր է օրևնքով 
սահմաևված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համւսյնքային բյուջե 
մուաքսւդրվող ւդարասպիր այլ վճարումներ։
Համաձսւյև ՀՀ Պարկային օրեեսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի դույքահարկը հարկ վճարոդներիև 
սեփւսկսւևության իրավունքով պատկաևող հարկմաե օբյևկա համսւրվող փոխադրամիջոցիեերի հւսմար 
սահմաևված վարդով Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բյուջեեեր վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքևերից։ Համաձսւյև ԼԼ 
հարկսւյին օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխսւդրւսմիջոցների դույքահարկ վճարողներ են համարում 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ Հսւլքւսձայև ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի 
տեղական հարկերի դծուլ հարկային պարտավորություևների կատարում /մւսրում/ է համարվում 
Օրենսդրքին հւսմապատասխան հաշվարկվւսծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես ևւսե դրւս դծով 
ս՜աւյժերի և /կամ/ տուդանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտսւվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դաևձապետական հսւշվին։
Համաձւսյն ԼԼ հարկսւյին օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքանչյուր օրւիս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձւսյն ԼԼ հսւրկւսյին օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան 
դոււհսրևերը իրենց պետւսկւսն դրանցմսւև /հաշփսռման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկային տարվա դեկտեւքբերի 1-ը ներաոյալ։ Համաձւսյն «Տեղական ինբնակսաւսվարմւսն մասին» ԼԼ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրենթով սահմաևված 
վարդով կադմակերպում է դույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձսւնց նկսւտմամբ օրենքով սահմաևված վարդով կիրաոում է հւսմապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյսւլից և ղեկսւվարվելով ԼԼ Սահմաևադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարսւրության հիմունքնևրի 
և վարչական փսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58–60֊րդ հոդվածներով, որոշում եմ

ևժւսնետա Վահագնի Կարապետյանից հօդուտ Գափսռ հւսմայևքի բյուջե գանձել ընդամևնը
72183/յոթանասուներկու հազար մեկ հարյուր ութսուներեք/՚ՀՀ դրամ որպես ԳԱԶ 31105 մակևիշի 34 ՐՐ
286 պետհամարանիշի փոխադրսւմիջոցի դույքահարկի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2.Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետիև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետոււե
Յ֊Սույև որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմւսնված վարդով ւսյև եևթւսկա է հարկադիր 
կատւսրման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությւսն միջոցով՛ անբոդոքարկելի 
դաոևալուց եռամսյա ժւսմկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմսւմբ հսկողություևն իրականւսցևում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմաևված պատշաճ իրւսզեկելու 
օրփսն հսւջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ
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ՀԱՅԱՍՏՄՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասասւեի Հաերապետռւթյաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§րոՅւ1.<։օտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
06 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի 1Գ 775-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ազարոև Ակոպյաեը (աևձնսւզիր՝ 1^06669025, ՀԾՀ՝ ,,,, հաշվսաված ՀՀ Գեղարքուևիքի 
մարզ, Գւսվաո համայնք, զ. Լաեջաղբյուր Մաշտոցի փող, տուն 14) եաևդիսաևալով զույքահարկ 
վճարող սուրյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմաևված վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարաակաևությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվակաևի սեպտեմբերի 20-իև 
«Վսւրչարսւրության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեևքի 30-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայևքապետարաևի աշխատակազմում հարուցվելէ 
վարչական վարույթ՝ զույքահսւրկի զումարևերի զանձմաև հարցի քնևությաև նպատակով։ 
«Վարչարարությաև հիմուևքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետությաև օրեևքով սահմաևված վարզով հարուցվւսծ և իրւսկանացվւսծ վարչական 
վարույթի ըևթացքում գործի փաստական հաևզւսմանքների բազմակոդմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ 
քնևությաև արդյուևքում, բւսցահայտելով զործի բոլոր հաևզամաևքները, վարչական մսւրմիևը 
հաստատված է համարում հետնյալը.
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Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ ֊ի կողմից տրամադրվսւծ փոխադրամիջոցևերի հաշվառման ու զնահատմւսն 
տփալների, 1Ի1ՈԻ1Մ1 Րճ 35 3,5 մւսկևիշի 15 ՏԻ1 777 պետհսւմարանիշի փոխադրսւմիջոցը 
հանդիսաևում է Ազարոև Ակոպյանի սեփականություևը, ինչր ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ 
հաևդիսանում է հարկվոդ օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմաև ենթակա զույքահարկը կազմում է 418 688/չորս հարյուր տասևութ 
հազար վեց հարյուր ութսուևութ/ ՀՀ դրամ, ինչը 2019–2021թթ. ժամանակահատվածում չի 
վճարվել, իսկ Ազարոև Ակոպյանի կողմից ևշված ժամաևակւսհւստվածի զույքահարկը օրենքով 
սահմանվւսծ ժամկետում չվճարելու արդյուևքում առւսջացելէ զույքահսւրկի համար տույժ 
94 750/իևնսունչորս հազար յոթ հարյուր հիսուն/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվակւսնի սեպտեմբերի 20-իև «Վարչարարությաև ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 
օրեևքի 30-րդ հոդվածի 1 ֊իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հսւմայևքապետարաևում 
հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվակաևի հոկտեմբերի 06 –ին 
հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պսւտշաճ 
ծաևուցվել է /հիմք 20.09.2022թ. ծանուցում ՋշճՋրՋր.տա կսւյքում/ Ազարոև Ակոպյաևը։ ՎԵրջիևս չի 
ևերկայացել վարչական վարույթի լսումևերիև։ 0 6 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն 
իրականւսցվել են պաւռշւսճ ծանուցվսւծ Ազարոև Ակոպյանի բացակայությամբ։
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ԼԼ Սաեմաեսւդրությաե 45-րդ հոդվածի համաձսւյև՝ յուրաքսւևչյուր ոք պարաավոր է օրեևքով 
սահմաևված վարդով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պեաակսւև կամ 
համայեքայիև բյուջե մուտքագրվող պարաադիր այլ վճարումևեր։
Համաձսւյև ՀՀ Հարկայիև օրեևսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ 
վճսւրողևերիև սեփակաևությսւև իրավուևքով պաակաևոդ հսւրկմաև օբյեկւո համարվող 
փոխսպրամիջոցիևերի համար սահմաևված կւսրդով 2.սւյաստաևի Հաևրապետությաև 
համայևքևերի բյուջեևեր վճարվող տեղակաև հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողևերի 
տևաեսակաև դործուևեությաև արդյուևքևերից։ Համաձսւյև ԼԼ հսւրկայիև օրեևսդրքի 240-րդ 
հոդվածի փոխադրամիջոցևերի գույքահարկ վճսւրողևեր եև համարում կազմակերպություևևերն 
ու ֆիզիկակաև աևձիևք։ Համաձսւյև ԼԼ Հարկայիև օրեևսդրքի 46 ֊րդ  հոդվածի տեղակաև 
հւսրկերի դծով հարկայիև պարտավորություևևերի կատսւրում /մարում/ է համարվում 
Օրեևսդրքիև հւսմապատասխաև հաշվարկված վճսւրմաև եևթակւսհւսրկի, իևչպես ևաև դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդաևքևերի դումարևերի վճարումը համապւստասխաև հարկի դծով 
պարտւսվորություևը հաշվաոող տեղակաև բյուջեի դաևձապետակաև հաշվիև։
Համաձսւյև ԼԼ հարկայիև օրեևսդրքի 401 ֊րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված 
ժամկետևերից ուշացևելու դեպքում ժսւմկետաևց յուրաքաևչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը 
կամ հարկայիև դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձսւյև ԼԼ հարկայիև 
օրեևսդրքի 251 ֊րդ հոդվածի կազմակերպություևևերև ու ֆիզիկակաև աևձիևք 
փոխադրամիջոցևերի գույքսւհարկի տւսրեկաև դումարևերը իրեևց պետակսւև դրաևցմսւև 
/հաշվաոմաև/ վայրի համսւյևքի բյուջե եև վճարում միևչև հարկայիև տարփս դեկտեմբերի 1-ը 
ևերաոյալ։ Համաձսւյև «Տեղակաև իևքևակաոավարմաև մասիև» ԼԼ օրեևքի 38-րդ հոդվածի՝ 
համսւյևքի ղեկավարդ որպես սեփսւկաև լիազորություև, օրեևքով սահմաևված վարդով 
կադմակերպում է դույքահարկի դաևձումը, իևչպես ևաև տեղակաև հարկերը, տուրքերը և 
վճսւրևերը չվճարող աևձաևց ևկատմամբ օրեևքով սահմաևված վարդով կիրսաում է 
հւսմապատասխաև միջոցևեր։
Եփելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմաևադրությամբ, ԼԼ հարկայիև օրեևսդրքով, 
«Նորմւստիվ իրավակաև ւսկտերի մասիև», «Տեղակաև իևքևակաոավարմաև մասիև», 
«Վարչարսւրությսւև հիմուևքևերի և վարչւսկաև վարույթի մասիև» ԼԼ օրեևքի 53-րդ, 58֊60–րդ 
հոդվածևերով, որոշումեմ

1. Ադարոև Ակոպյսւևից հօդուտ Գւսվսւռ համայևքի բյուջե գաևձել ըևդամեևը 513438/հիևդ 
հարյուր տասևերեք հազար չորս հարյուր երեսուևութ/ՀՀ դրամ որպես 11տքՈԻ1Ո՝1 հճ 35 3,5 
մակևիշի 15 ՏԻ1 777 պետհամւսրաևիշի փոխսւդրամիջոցի դույքահարկի գումար, ևերաոյալ 
տույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող է վարչւսկաև վարդով բողոքարկվել Գավառի համայևքապետիև դրա 
ուժի մեջ մտևելու օրվաևից երկու ամսվսւ ըևթացքում կամ Հայաստաևի Հաևրապետությաև 
վարչակաև դատարաև՝ երկամսյսւ ժամկեաում։
Յ.Սույև որոշմաև պահաևջևերը չկատարելու դեպքում, «Վարչարւսրությաև հիմուևքևերի և 
վարչակաև վարույթի մասիև» ԼԼ օրեևքի 88-րդ հոդվածով սահմաևված վարդով այև եևթակւս է 
հարկադիր կատարմաև՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատսւրումև ապահովող ծաուսյությւսև միջոցով 
սւևբոդոքարկելի դառևալուց եռամսյա ժամկետում։
4.Սույև որոշմաև կատարմաև ըևթսւցքի ևկատմամբ հսկոդություևև իրակաևացևում է Գավաո 
համայևքի ղեկավարը։
5.Սույև որոշումև ուժի մեջ է մտևում ըևդուևմսւև մասիև օրեև 
իրազեկելու օրվաև հաջորդոդ օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20^թ. Հս 
ր.Գավսա

ևվսւծ պատշսւճ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստանի Հւսևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոզՋփւՋզՁք6էՋրՋՈ@§աՋմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՌԻ Մ
06 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 776-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳԲԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Լևոն Աշոաի Բալաբեկյանը (անձնազիր Ճ10326096, ՀԾՀ՝ 2001810547 հաշվառված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Լանջաղրյուր, Հսւկոբ Հսւկոբյաև 3) հաևղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարասւկանությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" 
եևթւսկեաի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված 
ե իրւսկանացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմիևը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-038-0016-0003, 05-038-0202-0225, 05– 
038-0206-0081,05-038-0122-0018,05-038-0103-0089, 103-004, 122-019 կաղաստրային ծածկազրով 
հողատեսքերը հանղիսանում են Լևոն Աշոտի Բալաբեկյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակւս զույքահարկը կազմում Է 73411/յոթանասուներեք հազար 
չորս հարյուր տասևմեկ/ՀՀ ղրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամաևակահատվածում չի վճարվել, իսկ Լևոն 
Աշոտի Բալաբեկյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճալւելու արղյունքում աոաջւսցել Է զույքահարկի համար տույժ 40949/բսաւսսուև հազար 
ինն հարյուր քւսռասուևինը/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսւտշաճ ծանուցվել Է /հիմք 20.09.2022թ. ծանուցում ՁշժՁրՋր.Յա 
կայքում/ Լևոն Աշոտի Բալաբեկյանը։ Վեըջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
0 6 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պսւտշաճ ծանուցված Լևոն Աշոտի 
Բալաբեկյանի բացակայությամբ։– . Լ , ՜ ■ վ  ՝ *, V ,



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաևսւդրության 45-րդ հոդվածի համսւձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարսաւվոր է օրեևքով 
սահմաևված կարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պսւրտադիր այլվճսւրոււ1ևեր։
ձամսւձայն ՀՀ ձարկային օրեևսդրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ դույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեւիականության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմաևված կարդով ձայաստաևի ձանրսւպետության համայևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյուևքներից։
2.ամսւձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերը և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարևելւը /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմաևված 
դեպքերում ու կարդով հւսշփսրկված անշարժ գույքի հարկի ււլարտւսվորության գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճւորում մինչև հարկային ւոարվա դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ 
հաշւփ ւսոնելով սույն հոդվսւծով սահմանվւսծ աոաևձնահատկությունները։ 
ձամւսձւսյն ԼԼ 2արկսւյին օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղւսկան հարկերի դծով հւսրկւււյին 
ւդւսրտաւի՜ւրությունների կասոսրոււ( /մւսրում/ է համսւրվում Օրենսդրքին հաւհսպատւււսխան 
հաշվսւրկվւսծ վճսւրւ1ան եևյՅւսկւսհարկի, իևչպես նաե դրա դծով տույժերի և /կւսմ/ տուդսւնքների 
դոււհսրների կճարոււփ համապւստսւսխան հարկի դծով պարտավորությունը հւսշվւսոող տեղական 
բյուջեի դւսնձապետսւկան հւսշվին։ Հսւմաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սւսհւէանփսծ ժսււքկետևերից ուշացնելու դեպքոււք ժաւքկետանց յուրւսքանչյուր օրւխւ հւսմւսր 
հարկ վճւսրողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի լաւիուկ 
ձաւքաձայն «Տեղական ինքնւսկսաավարման մւււսին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հւսւևսյևքի դեկսււիսրը 
որպես սեւիական փւսզորություն, օրենքուլ սւսհմանված կարդով կւսզմակերպոււէ է դույքահարկի 
գանձումը, իևչպես նաե ւռեղակաև հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճսւրող ւսնձաևց նկատմամբ 
օրենքուլ սւսհւքանւլսւծ կւսրդով կիրւսռում է համւսպաւռասխան ւփջոցներ։
Եփելով վևյ՜ւոգրյւսլից ե ղեկաւիսրվելով ԼԼ Սւսհմաևւււդրությամբ, ԼԼ հարկային օրեևսդրքով, «Նորմւսւոիվ 
իրւսվսւկան ւսկտերի մասին», «Տեղւսկան ինքնակաոավարմւսն մասին», «Վւսրչւսրւսրությւսն հիմուևքևերի 
ե ւլարչւււկան ւլսդաւյլփ մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդփսծներուլ, որոշում եմ

1. Լևոն Աշուռի Բալւսբեկյանից հօդուտ Գւսւլաո հւսմւսյնքի բյուջե դւսնձել ընդամենը 114 360/մեկ հսդւյուր 
տսւսնչորս հւսզար երեք հարյուր ւիսթւաւն/2,2, դրամ, որպես 05-038-0016-0003, 05-038-0202-0225, 05-038– 
0206-0081,05-038-0122-0018, 05-038-0103-0089, 103-004, 122-019 կւսդաստրային ծածկսւդրերով դույքերի 
դույքւսհւսրկեյփ դոււքար, նեյւաոյալտույժեյւը։
2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կւսրդով բողոքարկվել Գւսփսոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու աւ1սւիս ընթւսցքուլք կաւ( Հայաստւսնի Հանրաււյեւոռւթյւսն ւիորչսւկւսև դւււտարսւն՝ 
Էդւկաւ1սյւս ժւսմկետում։
3. Սույն որոշման պսւհւսնջները չկատսւրելու դեպքում, «Վարչւսրսւրության հիւհոևքների և վարչական 
վւււրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմաևված կարդով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատւսրւ1ան՝ ԼԼ ԱՆ ձարկւսդիր կւստարումէւ ապւսհովոդ ծւսոայությաև միջոցուլ աևբողոքւսրկեփ 
դւսոնւսլուց եոամսյւււ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կսււոսւրւ1աև ընթւսցքի նկւսսւմամբ հսկողույդունն իրւսկւսևացնում ե Գավւսո հւսւ1այնքի 
դեկսւվսւրը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւէեջ Է մտնոււ1 ընդունմաև մասին օրենքուլ սւսհւ1անւլած պւսաշաճ իրւսզևկելոն 
օրվաև հւսջոյ՜ւդուլ օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասասւնի Հաևրւսպեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք 

ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\,՚Ջւ՜ւզՋ§հԶզՋք6էՋրՋՈ@§աՋմ.շօա
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ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇ1սԱՏԱԿԱՋՄԻ ԱՌԱԶԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 
3.1-23/, ԱՇ1ՍԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱԶԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 3.1-24/ ԱՇ1սԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԱՌԱԶԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 3.1-25/, ԱՇ1սԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԵԿԱՄՈԻՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 

ԳԱսԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 2.3-5 / ԹԱՓՈԻՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՌՂ 
ՄՐՑՈԻՅԹԻ ՄՐՑՈԻԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասսին» ՀՀ օրեևքի 1-ին հոդվածի 2 ֊ր դ  մասի, 
23-րղ հողվածի, Տեղական իևքնակառավարման մասին ՀՀ օրեևքի 35 ֊ր ղ  հողվածի 1 ֊ին մասի 24– 
րղ կետի ղրույթներով, հիմք ընղունելով Հայասաանի Հանրապեաությաև Տարածքւսյին 
կառավարմաև նախարարի 29.08.2006թ. թիվ 12-Ն որոշմամբ հասաաաված «Հւսմայևքայիև 
ծառայության մրցութայիև հաևձնաժողովի օրիևսւկելի աշխաաակարգի» 8.1 ֊րղ կեաը, որոշում 
եմ

1. Հաստատել Գավառի համայևքապետարանի աշխսւտսւկազմի առւսջատւսր մասնազետի 
/ծածկագիր 3.1-23/, աշխատակազմի սաւսջատար մասնազետի /ծածկագիր 3.1-24/, 
աշխատակազմի առաջատար մասնազետի/ծածկագիր 3.1-25, աշխատակազմի 
ֆինաևսսւտևտեսազիտսւկաև, եկամուտնևրի հւսշվսաման և հավաքազրմաև բաժնի զլխսւվոր 
մասնազետի /ծածկագիր 2 .3 ֊/  թափուր պաշտոևևերի համար 2022 թվակաևի հոկտեմբերի 10-իև 
հայտարարված մրցույթի մրցութայիև հաևձնաժողովի կազմը հետնյալ անղամներով.

1. Խաժակ Երջաևիկի Սուչյաև /ՀԳՄ ՏԱ ԳՀ բաժնի պետ/
2. Վարղուհի Խաչիկի Վարպետյաև /ՏԻ և ՀԾՀ բաժնի մասևազետ/
3. Ռուրեև Հայկի Կոխպեցյւսև /Գավսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ/
4. Գրիզոր Ռւսզւվւկի Բոշյսւն /Գւսվառ համայնքի ղեկավարի տեղսւկսղ/
5. Վարազղսւտ Կորյուևի Ավետիսյաև /Գիտական հաստատոՆյ^սն ներկայացուցիչ/
6. Նունե Արսւմայիսի Միրիբյան /Գավառ համայնքի աւ^տսաՀւ անղամ/
2. Ս ույն որոշումն ուժի մեջ Է մւոևում հրապարակմաևյ/իպ^րղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոգՋ|փՅզՁք6էՁրՅՈ@§աՋւԼ<։օւո
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԲԵԼԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 12-ՐԴ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻՑ ՀԱՐԱՎ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԿՑԱԿԱՌՈԻՅՑԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ
ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով Տեղական Իևքևակառավարմաև Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրեևսզրքի 188-րղ հոդվածի 4 ֊ր ղ  և 5 ֊ր ղ  կետերով, ՀՀ 
կառւսվարությաև 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և զյուղական 
բնակւսվւսյրերում ներբևւսկավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, 
անվւսևաւիոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա գտնվելու և /կամ/ տեղւսկայմաև վայրի 
համարակալման, հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրաևցման կարզը հաստատելու և 
հասցեևերի զրաևցման լիազոր մւսրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և վաւիոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կսւռւսվալաւթյաև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշման պահանջներով, 18.05.2006 թ. «Հայաստանի Հանրապետության կսաավարության 
որոշումդ պետական կամ հւսմայևքային հողամասերում զտնվոդ ինքնակամ կսաույցևերի 
նկսւտմամբ պետության կամ համայևքների սեփակւսևության իլւավուևքի պետական զրաևցման 
կարզը հաստատելու մասին» յծիվ 731-Ն, 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կսաույցևերի 
օրինականւսցման և տնօրինմսւև կարզը հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով և հիմք 
ըևդունելով ինքնակամ կւսռույցնելւի հւսշվառման տվյալների մուտքսւզրման ծածկագիրը 
2022251ՀՒ140; մուտքազրված 14.09.2022թ, հիմք ըևդունելով Գավառ համայնք Կբելագործևերի 
փողոց շ. 59 բն. 2 հասցեի բնակիչ Անահիտ Հենրիկի Մաղւսթեյյանի/ծնված 09.05.1958թ./ 
դիմումը՝ Գավառ համայնք Կաբելագործներ փողոց թիվ 12 բազմաբևակարսւև բնակելի շեևքից 
հարավ ընկած հսւտվսւծում՝ իր կողմից ինքնակամ կառուցփսծ (նկուղ 2.6քմ և 
աստիճանահարթակ 7.9քմ մակերեսներով) յւևղհանուր 10.5 քմ շինուլ&յուևը/կառացւսված 
2019թ/ օրիևականացևելու մւսսիև, ինչպես նսւև հսւշւփ առնելով, որ շինություևը կւսռուցված Է 
համայնքւսյիև սեփակաևություև հանդիսացող հողատւսրածքի վրա, որի կւսռուցմսւն ու 
սպւսսարկման համսւր անհրաժեշտ հողամսւսը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսդրքի 60 ֊րդ 
հողվսւծով սահմաևված սահմաևափակումների ցսւևկում, ինչպես նւսն
ինժևևնրւստրաևսպոլւտային օբյեկտների օտարմւսն կամ աևվտաևզության գոտիներում, չի 
առաջւսցնում սերվիտուտ և կառույցը պահպանելը չի խախտում սւյլաևձաևց իրավուևքևերը ե 
օրենքով պահպւսնվող շահերը կամ վտանգ չի սպառևում քաղաքւսցիևերի կյաևքին ու 
առողջությանը, որոշումեմ



1. Գավառ համայնքի Կաբելսպործևերի փողոց 12-րդ բսւզմաբնակարան բնակեփ շեեքից հարավ 
ըևկած հատվածում՝ Աևահիա ճենրիկի Սւսղաթելյաևի /ծևվսւծ 09.05.1958թ./ կողմից 
եւսմսղեբայիե սեփակաևություե հաեղիսացող 0.00079հա մակերեսով բեակավսւյրերի 
եպաաակային ևշաևակության բնակեփ կառուցապաամաև գործաոնակաև նշաևակությաև 
հողամասի վրա ինքնակամ կսաուցված (նկուղ 2.6քմ և աստիճւսնահարթակ 7.9քմ 
մակերեսներով) ընդհանուր 2.6+7.9=10.5քմ շինությունը/կստուցաված 2019թ/ հսւմաձայն կից 
ևերկայացվող հողամասի և շինության հատակաղծերի, համարել համայևքային 
սեւիականություև և ճսւնաչել օրինական։
2. Օրինական ճանաչվսւծ շինությանը տրամսւղրել Գավառ համայնք Կաբելաղործների փողոց 
12-րղ շեևք թիվ 3/1 հասցեև։
3. Օրինակաևսւցված 10.5 քմ մակերեսով շինությունը գնման ևախապատվության իրավունքով 
/ուղղակի վաճառքի միջոցով/ արւսմաղրելու մասին գրավոր առսւջարկություև անել ինքնակամ 
կւսռույցն իրակաևացրւսծ աևձին Գավառ համայնքի Կբելագործների փողոց շ. 59 բն.2 հասցեի 
բնակիչ Անսւհիտ ճեևրիկի Սաղաթելյանի /ծնվաե 09.05.1958թ./։
4. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ ղույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույքի ղրաևցմսւև միասնական ստորաբաժանում՝ ղույքւսյիև իրավուևքևևրի պետական 
գրանցում կատարելու համար։
5. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.



Հ.ԱՅԱԱՏԱՆԻ Հ.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹ6ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստաևի 2անրապետությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր^̂ Ջ§եՋ̂ Յբ6էՋրՋՈ@§աՋ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 779-Ա

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Հ.ԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱձԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 10–ՐԴ 
ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 2/2 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՈՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ձԱՄԱՐ 
ՆԱքսԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՇՏԵԼՈԻ, ձՈՂԱՄԱՍՈԻՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ 

ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՈԼՎԱՑՄԱՆ ԿԵՏԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվստվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասիև» Հ.Հ. օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րղ մասի, 
«Տեղական իևքևակաոավարմաև մասիև» ԼԼ օրեևքի 35-րդ եողվածի 24) կետի, Հ.Հ, 
Կառավարության 29.04.2021թ. Ի1 698-Ն որոշմաև մեջ փոփոխություևներ և լրացումներ 
կատարելու մասիև Հ.Հ, կառավարության 27.08.2021 թ-ի 1383-Ն կւսղւսսարային հւստակազծերոււ1 
և կաղաստրային քւսրաեզևերում հայանաբերված սխւսլևների ուղղման, և «Ինքևակւսմ 
կստույցների օրիևւսկանացման և տնօրինման կսւրզը եասաատեյու ւհսսիև» Հ.Հ. կառավարության 
18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասիև ԼԼ կառավարության 05 
հունվարի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշմաև հասաաաված կարգի, որակավորուլք ունեցող ւսևձ Թսւթուլ 
Մշոտի Ջաևոյանի /որակավորման վկայականի համար 0310 տրվւսծ 05.12.2013թ/ կողմից 
29.08.2022թ֊իև տրված ինքնակամ շիևություևները հաշվւսռվւսծ փևելու վերաբերյալ 
չափազրմսւն ւովյալևերի մուտքազրման 2022Ճ.ՐՈՈ9 ծածկագիրը ու հւսշվի առնելով ինքնակամ 
շինարարակաև աշխատւսևքներ իրւսկսւնացրած անձ՝ Գավառ հաւքայնքի Գանձակ 
բնակավայրի Պռոշյաև փողոց 3-րղ փակուղի թիվ 3 հասցեի բնակիչ 1սաչիկ Լարվեևտի 
ձայ՜աւ թյուևյւսնի /ծևվսւծ 15.06.1968թ./ Գավառ համայևքի ղեկավարին հասցեազյւած դիմումը և 
նկատի ուևենալուի որ կառույցի պահպաևումը չի խախտում այլաևձանց իրավուևքները և 
օրեևքով պահպաևվող շահերը կամ վտանգ չի սպառնում քաղաքւսցիների կյանքին ու 
ւսռողջությաևը, իևչպես ևաև հողամասը չի զտնվում ԼԼ հողւսյին օրենսզրքի 60-րդ հոդվածով 
սահւքաևված սահմաևափակումևերի ցանկում և ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների 
օտսւրման կւսւք աևվտանզության զոտիներում, կառուցված չեն քւսղաքաշինական նորմերի ու 
կանոնների Էական խաղտումներով և չի առաջսւցնոււք հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու 
իրավուևքտւմներով և չ|ւ առաջսւցևում հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք, որոշում 
եմ

1. ձաստատել Թիւ( 08062020-05-0012 անշարժ զույքի ևկատմամբ իրավունքևերի պետական 
զրւսնցման վկայականով պետական զրանցում սւոացած Գավառ համայևքի Գւսնձակ 
բնակավայրի ձենրիկ Աբրահւսմյան փողոց 10-րղ փակուղի թիվ 2/2 հասցեում ցանկող 
հողաւէասի տեղաղիրքր համաձայն կից ներկայացված հատակազծերի հաստսւտված համայնքի 
ղեկավարի կողմից։



2. Գավաո համայնքի Գաևձւսկ բնակավայրի, Հեևրիկ Աբրահամյան փողոց 10-րդ փակուղի թիվ 
2/2 հասցեում ցտևվող 2020 թվակաևիև ինքնակամ կւսռուցված 80 քմ ընդհանուր արտաքին 
մակերեսով/70,80քմ ներքին մակերեսով/ ավտոլվացմաև կետի 1/մեկ/ /քառակուսի մետրի 
համար 2056/ երկու հազար հիսունվեց / ԼԼ դրամ սահմաևված վճարով, ընդամենը
80x2056– 164500 /մեկ հարյուր վաթսունչորս հազար հինգ հարյուր/ ԼԼ դրամ սահմանվւսծ վճարով 
ճանաչել օրինական։
3. Որոշման ըևդուևման օրվանից օրիևսւկանացմաև համար սահմաևված վճարները՝ 60-օրյա 
ժամկետում չվճարելու դեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած։
4. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման հաջորդող օրը։

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ1 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

20<^Հ Ճ Լ
ք.Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հւսնրապեւռության Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\̂ ՋրւզԶ§հՋզՋր6էՋրՋՈ@§աՋւ1.€օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Իք 780-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 10-ՐՂ 
ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 2/2 ՀԱՍՑԵԻՑ ԱՐԵՎԵԼՔ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ 
ԱՎՏՈԼՎԱՑՄԱՆ ԿԵՏԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավսւրվելռվ Տեղական Իևքևսւկառավարմաև Մասին ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսզրքի 188-րղ հողվածի 4-րղ և 5-րդ կետերով, ՀՀ 
կաոավարությւսն 29.12.2005թ. «Հւսյաստաևի Հանրապետությաև քաղաքային և զյուղակաև 
բնակավայրերում ևերբնակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտևերի անվանակոչմաև, 
աևվաևափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղւսկայմաև վայրի 
համարակալմաև, հասցեավորման ու հւսսցեևերի պետական զրաևցմսւն կարզը հաստատելու և 
հասցեների զրաևցմսւն լիազոր մարմին սահւէսւնելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւն մեջ 
լրացումներ և փոփոխությունևեր կատարելու մասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստաևի Հանրապետությաև կառավարությաև որոշումը պետական կամ 
հւուհսյնբւսյիև հողամսւսերում զտևվող ինքնակամ կառույցների նկատմամբ պետության կւսմ 
համայնքների սեփականության իրավուևքի պետական զրանցմաև կարզը հաստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Իևքնակւսմ կառույցների օրիևսւկանացման և տնօրիևմաև կարզը հաստատելու 
մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով, հիմք ըևղուևելով ոյւսւկավորում ունեցող ւսևձ Թաթուլ Աշոտի 
Ջաևոյաևի /որւսկւսվորմսւև վկայականի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 29.08.2022թ– 
ին տրված ինքնակալէ շիևությունևերը հաշվառվւսծ լինելու վերաբերյալ չափազրմւսև տվյւսլևերի 
մուտքազրման 2022ՃՐՐՈ49 ծւսծկազիրը, ինքնակալէ կառույցև իրականացրած ւսևձ Գավսա 
համայնքի Գանձակ բնակավայրի Պռոշյաև ւիողոց 3-րղ ւիակուղի թիլէ 3 հասցեի բնակիչ 1սսւչիկ 
Լարվենտի Հսւրություևյաևի/ծևված 15.06.1968թ./ դիմումը՝ Գավառ համայնքի Գանձակ 
բևւււկւսվայրի Հեևլւիկ Աբյււսհամյան ւիողոց 10-րղ փակուղի թիվ 2/2 հասցեից արեելք ընկւսծ 
հսսովւսծում իր կողմից ինքնակամ կսաուցվւսծ 9,4 քմ. արտաքին /0,60 քմ. ներքին/ մակերեսով 
ավտոլվացման կետը օրիևականացևելու ւէսւսին, ինչպես նւււև հաշվի առնելով, որ շինություևը 
կառուցված Է հւսւէայևքայիև սեփւսկաևություև հանդիսացող հողատարածքի վրա, որի 
կառուցման ու սպւսսարկմաև համար անհրաժեշտ հողւսմասը չի զտնվում ՀՀ հողային 
օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմաևված սահմաևափակոււէևերի ցաևկում, ինչպես ևաև 
ինժևևերատրանսպորտայիև օբյեկտևերի օտարւէաև կաւէ անվտւսևզությաև զոտիևեյաւմ, չի 
առաջսւցնում սերվիտուտ և կառույցը պահպանելը չի խախտում այլ անձանց իրավունքևերը և 
օրեևքով պահպանվող շահերը կւսմ փռանգ չի սւղառնոււէ քսւղաքացիևերի կյսւնքին ու 
առոդջությանը, որոշումեմ



1. Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի ձեևրիկ Աբրւսհամյան փողոց 10-րդ փակուղի թիվ 
2/2 հասցեից արևելք զտնվող եամայնքային սեփակաևություն հանդիսացող 0.00094 հւս 
մակերեսով բնակավւսյրերի ևպսւտակային նշանակության հասարակական կսաոնցսւպատմաև 
զործառնական նշանակության հոդամասի վրա ինքնակամ կսաուցված 9,4 քմ. արտաքին /0,60 
քմ. ներքին/ մակերեսով ավաոլվացմաև կետը համարել համայնքայիև սեփականություն 
հսւմաձայն կից ներկայացվող հոդամասի և շիևությունևերի հատակսւզծևրի։
2. Գավսա համայնքի Գանձակ բնակակայրի ձենրիկ Աբրւսհամյան ւիողոց 10-րդ փակուղի յսիվ 
2/2 հսւսցեից արևելք դաևվոդ հաւևսյնքսւյիև սեփւսկւսնություև հանդիսացող 0.00094 հա 
մակերեսով բնակավւսյրերի նպաաւսկային նշանակության հասարակական կառուցսւպատմաև 
զործառնական նշանակության հոդամասի վրա ինքնակամ կառուցված 9,4 քմ. արտաքին /0,60 
քմ. ներքին/ մակերեսով սւվտոլվացման կետը ճաևաչել օրինական։
3. Օրինական ճաևաչվսւծ ւսվտոլվացմւսև կետին տրամադրել Գւսւիսռ հւսմւսյնք, Գւսևձակ 
բևւսկսւվայրի ձեևրիկ Աբրահամյւսև փողոց 10 ֊րդ փւսկուղի թիվ 2/3 հասցեն։
4. ձոդամսաի զործսաևակւսև նշսւնակություևը բևւսկսււլայրերի ևպւստւսկայիև նշաևակությւսև 
այլ զործսաևակաև նշանսւկությւււև հողատեսքից փոխել հւսսսւրակւսկւսն զործառնական 
նշաևւսկությաև հողսւտեսքի։
5. Օրինւսկւսևւււցված 9,40 քմ. արտւսքին /0,60 քմ. ևելւքին/ մւսկերեսուլ ակտւդւ|սւցւքւսն կետը 
զնւհսն ևախապւստվությւսն իրավուևքով/ուղղակի ւլաճւսռքի լքիջոցով/ տրւսմւսդրելու մսաին 
զրւսվոր առաջւսրկություև անել ինքևսւկաւք կառույցն իրականւսցրսւծ ւււնձին Գավսւռ համայնքի 
Գանձակ բնակավայրի Պռոշյւսև ւիողոց 3-րղ փակուղի թիւ( 3 հասցեի բնւսկիչ 1ւ>սղիկ Լտրւլենտի 
ձարություևյանին։
6. Սույն որոշոսէր ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կսւղաստրի պետակւսն կոմիտեի ւսևշւսրժ 
զույքի զրւսևցմւսև միւսսնւսկւսն սւռորարաժւսևում՝ զույքւսյին իրւււվունքևերի պետական 
զրւււևցում կատւսրելու համար։
7. Որոշման կւսւոարմսւև հսկողությունր ղնեղ Գավսա հւսւքայևքի ղեկավւսրի տեղակւսլԳ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոանի Հանրապետութիւն Գեղարքուեիքի մստզ|ւ Գավաո համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՁբտէՅրՅՈ(5)§տՅւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 781-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԲԵԼԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 12-ՐԴ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻՆ ԿԻՑ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԿՑԱԿԱՌՈԻՅՑԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավակաև ակտերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իև հոդվածի 2-րդ մասի, 
«Տեղական իևբևակսաավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնակամ 
կառույցևերի օրիևսւկանացման և աևօրինման կարգր հաստատելու մասին» ՀՀ կառսւվարությաև 
18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշմսւմբ հաստատված կարգի պւսհանջևերով և հիմք րևդուևելով 
իևքնսւկւսմ կւսռույցների հաշվառմաև տվյալևերի մուաքագրլքւսն ծածկագիրը 2022հ2ՍՏ1\4Ղ; 
մուտքագրված 14.09.2022թ ու հսւշվի սւռևելու| ինքնակամ շիևարարսւկւսն աշխատանքներ 
իրականացրած սւևճ՝ Աևահիտ Հենրիկի Սաղաթեըաևի/ծևվւսծ 09.05.1958թ./ Գավառ համայնքի 
ղեկավարին հասցեագրած դիմումը և նկատի ունեևւսլով, որ կցւսկսաույցը գտևվուլք Է Գավառ 
համայնքի Կսւբելագործևերի փողոց 12-րդ բազմաբևակարաև բնակելի շևևքի սպասարկման 
համար ևախատեսված հողամասում, կառույցի պահպաևումը չի խախտում այլ ւսևձւււևց 
իրավունքները և օրենքուլ ւդւսհպանվող շահերը կամ վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների 
կյւււնքին ու ւսռողջությանը, իևչւդես նսւև հոդսւմւսսը չի գտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ 
հոդվածով սահւքւսևվւււծ սահմանափակումևերի ցանկում և իևժեևերատրանսպորտայիև 
օբյեկտների օտւււրմսւև կւսմ ւսևւ|աաևգությաև գոտիներում, կստուցւլած չեև բադւււքաշիևւսկան 
ևորմերի ու կանոևևերի Էւսկաև խախտումներով և չի առաջւսցևում հւսրկադիր սերվիտուտ 
պահանջևլու իրավունք, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի Կաբելագործների ւիողոց 12-րդ բազւհււբևակարան բնակելի շենքին կից 
2019 լծվւսկւսնին ինքնակամ կառուցւլած կցակառույցի (1 պատուհան ձևւսփոխւսծ դռսւն, նկուղ 
6.8քլք ե բւսց պատշգամբ 12.4քմ մակերեսներով սեւի, վկսւյակւսն Ի1 2400189) ընդհանուր 
6.8+12.4=19.2 քմ , 1 քմ մակերեսի համար սահմանված վճարով, 362.7 ՀՀ դրամ, ընդամեևը 
19.2x362.7=7000 (յոթ հազար) ՀՀ դրամ և 1 դռաևհւււմար 1209(մեկհազարերկուհարյուրինը) 
ՀՀդրամրնդամեևը 7000+1209=8209(ութհազարերկուհարյուրինը)ՀՀդրամ վճարով ճւսնաչել 
օրինական։
2. Որոշմաև ընդուևմաև օրվանից օրիևականւսցման համւսր սահմանված վճարները՝ 60-օրյւս 
ժամկետում չվճարելու դեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցյւած։
3. Շեևք շիևություևները չեն հակասում քւսդւսքաշիևւսկան նորմերին և դրաևց մակերեսները 
որոշվում են քւսրտեզւսգրմսւև, գեոդեզիայի, չւսփսւգրման /հաշվառմաև/ և հոդաշինարարության 
գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող կազմակերպություևևերի /սւնձի/ կողմից 
տրվսւծ հատակագծերին համապատասխան։



4. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ գույքի կադասարի 
գրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրաւ 
կսււռւսրելու համար։
5. Սրոշմւսն կաաարմւսև եսկողությունը ղնելԳա 
Բոշյսւնի վլւա։

աեի սւևշւսրժ գույքի 
րի պետական գրաևցում

ղեկավարի տեղակալ Գ.

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրսւպեսաւթյաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք 
ԼԼ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^Ջ§հՋ̂ Ջր6էՁրՋՈ(̂ )§աՋ̂ 1.̂ օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԱՆՋԱՂՐՅՈԻՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑԲՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ԼԼ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապարսւկայիև 
սակարկություևների մասին ԼԼ օրենքի, «Տեղական Իևքնսւկաոավարման 
Մասին» ՀայաստաևիՀսւևրապեւոության օրենքի 35 ֊րղ հողվածի 24) կեաի, ԼԼ 
Կառավարության «Պեաակսւն կամ համայնքային սեւիակսւնություն հանդիսացող հողամասերի 
օաւսրման, կառուցապաաման իրավուևքի և օզաազործման արսւմաղրման կարզը հաստատելու 
մասին» 2001թ. սւպրիյի. 12-ի Ի1286 որոշման, «Հայաստանի Հաևրսւպետության համայևքների 
վարչական սահմաններուն ըևզրկված պետական սեփականություև հանդիսացող հողամասերի 
օտւսրման, ւսևհատույց /մշտական/ օզտազործմսւն, վարձակալությաև և կառուցապատմւսն 
իրավուևքով տրամադրման կարզը հաստատելու մասին» 2010թ. հուևվարի 14-ի Ի116-Ն 
որոշումների պահանջներով, որոշումեմ

1. Գավսա համայնքի Լաևջւսղրյուր բնակավայրի վարչական սահմաններու մ զտվող պետական 
սեփականություև հանդիսացող 05-038-1213 կոնտուրից 31.22 հա, 05-038-1218 կոևտուրից 64.5 
հւս, 05-038-1210-0001 կաղաստրսւյիև ծածկազրից 20,0000 հա մակերեսով զյուղատևտեսական 
նշսւնակությաև 4-րղ կարգի արոտսւվայրերը տարեկան 289.300 /երկու հարյուր ութանւսսուն 
իևնը հազար ելւեք հարյուր / ԼԼ ղրւսմ վարձավճարով 2024 թվակաևը ներառյալ օզտազործմսւն 
ժւսմկետով վարձակալությսւմբ տրսւմաղրել Հսւսան Ասինի Միրզոյաևին։
2. Հսւսան Ասինի Միրզոյաևի հեսւ կնքել արոտավայրի վարձակալությաև պայմանադիր։

3. Հաևձնսւրարել Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմի զյուղատնտեսության և 
բևապահպաևությաև բաժնի պետ Արծրուն Ղուրշուղյւսնիև՝ օրեևքով սահմանվւսծ վարզով կնքել
ւ 1 ա ո ^ ւ ո 1 ո ւ ո ա  ր ^ ա ւ  ք 1 ո ո ո ո ք ո ւ ք ւ ա ո հ ր * *

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 782-Ա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հաևրապեաոնթյաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^̂ §հ̂ ^̂ Ձթ6էՋր̂ ո(̂ )§ա̂ ]̂.̂ օ̂ ո

«ԳԱՎԱՌԻ ՄԱՆԿԱՏՈԻՆ» ՊՈԱԿ֊Ի ՆԱԽԿԻՆ ՍԱՆ ԵՎԳԵՆՅԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԽՆԱՄՔՆ 
ՌԻ ԳԱՍՏԻԱՐԱԿՈԻԹՅՈԻՆԸ ԴԱՐՁՅԱԼ ՄԱՆԿԱՏԱՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈԻ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈԻԹՅՈԻՆ ՏԱԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակսւև ակաերի մասիև» ՀՀ օրեևքի 1֊ իև եողվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ և 38-րղ հողվածևերի, ՀՀ քաղաքացիական օրենսզրքի 39-րղ եողվածի 2 ֊ րղ մասի, 
«ՏԵղական իևքևակաոավարմաև մասիև» ՀՀ օրենքի 36-րղ եողվածի 1-ին մասի 6) կետի, ՀՀ 
կառավարության 2016թ. հունիսի 2-ի «Խնամւսկալությաև և հոզարարձությաև մստմինների 
կւսևոնաղրությունը հաստատելու մասիև»թիվ 631-Ն որոշմամբ
հւսստատված «Խնամսւկւսլության և հոզարարձությաև մարմինների կանոևադրությաև» 8-րղ և 
9-րղ մասևրի ղրույթներով, հսւշվի առնելով «Գավառի մաևկսւտուն» ՊՈԱԿ-ի նախկին սան 
Եվզենյսւ Արսենի Մարտիրոսյաևի խնամքն ու ղաստիարակությունը մանկւստաևը 
կազմակերպելու մասին «Գավառի մւսնկատուև» ՊՈԱԿ-ի դիմումը, որոշումեմ

1. Համաձւսյևություև տալ «Գավառի մւսնկատուև» ՊՈԱԿ-ի նախկին սւսև Եվզենյսւ Արսենի 
Մւսրտիյւոսյաևի խնամքն ու ղաստիարակությունը ղարձյալ «Գավսւռի մւսնկատուև» ՊՈԱԿ-ում 
կազմակերպելու համար։
2. Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ՝

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 783-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր^^Ջ§հՁ^սթ0էՋր^ո@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի 14 784-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎԲՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆԲԻԹՅԲԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑԲՂ ԳՅՈԻՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿԲԻԹՅԱՆ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԸ ՕԳՏԱԳԲՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապարակային 
սակարկությունների մասին ՀՀ օրենքի, «Տեղական Ինքնսւկաոավարման Մասին»
ՀայաստաևիՀաևրապեաությաև օրենքի 35 ֊ րղ հողվածի 24) կետի, ՀՀ Կաոավարությսւև 
«Պետական կամ համայնքայիև սեփակաևություն հաևղիսացող հողամասերի օաարման, 
կառուցապաամաև իրավուևքի և օզտազործմսւն տրամաղրմաև կարզը հաստատելու մասին» 
2001թ. սւպրիլի 12 ֊ ի 14286 որոշման, «Հայաստանի Հանրապետության համայևքների վարչական 
սահմւսնևերում ընզրկվսւծ պետական սեփակաևություն հաևղիսացող հողամսւսերի օտարմսւն, 
անհատույց /մշտակաև/ օզտազործմսւն, վարձւսկալության և կսաուցապատման իրավուևքոկ 
տրւսմւսղրման կարզը հաստատելու մասին» 2010թ. հուևվսւրի 14-ի 1416-Ն որոշումների 
պահանջներով

1. Գավսա համայնքի Գեղարքունիք բնակավայրի վարչական սահմաններուն զտվող պետական 
սեփակաևություն հաևղիսացող 05-025-0728 կադաստրային ծսւծկազրից 199.92399 հա 
մակերեսով զյուղատևտեսակաև նշանակության 4-րղ կարզի արոտավայրը տարեկան 500000 
/հիևզ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ վարձավճարով 2024 թվսւկանը ներաոյալ օզտազործմսւն 
ժւսմկևտով վարձակալությամբ տրամաղրել Ջասմ 1սդրի 1սուդոյանիև։
2. Ջասմ էսդրի 1սուղոյաևի հետ կնքել արոտավայրի վարձակալությսւև պայմանագիր։
3. Հսւևձևարարել Գավառի համայևքապետարաևի աշխատակազմի զյուղսւտևտեսության և 
բևապահպանության բաժևի պետ Արծրուն Ղուրշուղյսւնիև՝ զէն ք ո վ  սահմաևված վարզով կնքել 
վարձակալությսւև պայմանագիր։
4. Որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ըևղուևմւսև հաջորղ
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