
ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյասւռաևի Հանրապեւռությսւն Գեղսւրքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր^^^§հ^^Ջբ6էՅրՋՈ( )̂§ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւեի 785-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 05-001-0376-0063 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0.00544 ՀԱ 

ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔԸ ՄՐՑՈԻՅԹԱՅԻՆ ԿԱՐԴՈՎ ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ 
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Նորմաաիվ իրավակաե ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րդ մւսսի, 
23-րղ հոդվածի, «Տեղական իևքնակառավսւրմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-իև մսւսի 
16)–րդ և 43-րդ հոդվածի 1-իև մասի 3)–րդ կեաերի, ՀՀ հողային օրեևսզրքի 7 6 ֊ր դ  և 78-րդ 
հոդվւսծների դրույթներով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավազւսնու 04.07.2019թ. թիվ 4 
նիստի թիվ 65 որոշումը, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի Բունիաթյան փողոց թիվ 18/4 հասցեում զտևվող համայնքսւյիև 
սևփականություն հանդիսացող (սեփակաևության իրավուևքի պետական զրսւնցմաև վկայական 
թիվ 04052021-05-0028) ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60-րդ հոդվածով սահմաևված հողսւտեսքերի 
ցանկում զտնվող 05-001-0376-0063 կսւդաստրային ծածզւսրով, բնակավայրերի ևպատակային 
նշանակությաև, ընդհանուր օզտազործման զործառևակւսն ևշանակության 0.00544 հա 
մակերեսով սահմւսևափակումևեր չունեցող հոդատեսքը սանտրի սպասարկման կետի 
կւսռուցմսւն նպատակով, կառուցապատման իրավունքով , 20 տարի օզտազործման ժամկետով 
մրցույթայիև եղանակով տրամադրելու համար 2022 թվւսկւսևի նոյեմբերի 18-իև հայտարարել 
բաց մրցույթ։
2. 0.00544 հա մակերեսով սահմանափակումներ չունեցող հողամասի համար մրցույթի 
տարեկան վարձավճւսրի մեկևարկային չափը սահմանել 22500 (քսւսևևըկու հազար հինգ 
հարյուր) ՀՀ դրամ։
3. Հանձնարարել մրցույթի կազմւսկերպչին ՀՀ օրեևսդրությամբ ^ւհմւսնվա ծ կարզով 
կազմակերպել մրցույթը։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդուևմաև հաջորո /րյի>

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԲՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի ձաերապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, բ. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՋզՁբ6էՋրՋո@§ոա1.օօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ա 786-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արսփկ Կոլյայի Մւսրզարյանը (սւնձնազիր Ճ.Տ0499361, ՀԾՀ 1105660230 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Գանձակ, Արմեն Ջիզարխանյան փող. աուև 3) հանղիսաևալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սւսհմանված վարզով չի կսւաարել զույքւսհսւրկ 
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 յծվսւկանի սեպտեմբերի 26 ֊ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահւսրկի գումարևերի զանձմաև հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայ սատանի Հանրապետության օրենքով սահմսւնված վարզով հսւրուցւիսծ 
ե իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզսւմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ ն օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հսւևզամանքնևրը, 
վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑԲՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ֊ ի  կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմւսնված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-021-0203-0018, 05-021-0247-0011, 05– 
021-0240-0067, 05-021-0088-0013, 05-021-0087-0015, 301-091 կաղսւստրային ծսւծկազրով հողատևսքերը 
հաևղիսանում են Արտիկ Կոըայի Մարզարյւսնի սեփականությունը։
Անշարժ գույքերի համար վճարման ենթւսկա զույքսւհարկը կազմում է 40965/քառասուև հազար ինն 
հարյուր վաթսունհիևզ/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Արտիկ 
Կոըսւյի Մարզարյւսնի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքսւհարկը օրենքով սւսհմանված 
ժամկետում չփսորելու արղյունքում աոաջացել է զույքահսւրկի համար տույժ 30299/երեսուն հազար 
երկու հարյուր իևնսունիևը/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հսւրուցւիսծ վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել է /հիմք 26.09.2022թ. ծանուցում ՋշժՋւ՜Ջր.Ջա 
կւսյքում/ Արտիկ Կոըայի Մարզւսրյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներիև։
1 0 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակւսնսւցվել են պատշաճ ծանուցված Արտիկ Կոըայի 
Մարզարյւսնի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանադրության 45-րդ հոդվսւծի համաձսւյն՝ յուրաքաևչ|ուր ոք պարաւսվոր է օրենքով 
սահմսւեված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքագրվող պարտսպիր այլ վճայ՜տււքնեյր.
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրեեսդրքի 224-րդ հոդվսւծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վձարրպեերին 
սեփակաեությաե իրավուեքով պատկաևող հարկմաև օբյեկտ համւսրվող անշարժ գույքի համար 
սւսհմսւնված կարգով ձայաստանի ձաևրապետության համայնքների բյուջեներ վձարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքևերից։ 
ձւսւհսձւսյն ԼԼ հւսրկայիև օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկակսւն անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ ւհոսով սւսհմւսնւիսծ 
դեւդքերում ու կարգով հաշվարկվսւծ անշարժ գույքի հւսրկի պւսրտավորության գոււհսրները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի հւսմւսյևքի բյուջե են վճւսրոււէ մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերւսռյալ 
հաշվի ւսոևելու| սույն հոդվածով սահմանւլած աոանձևահատկությունները։ 
ձամւսձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտսւվորությունների կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրենսգրքին հաւքւսպատասխան 
հաշվարկված վճարման եևթակահարկի, ինչպես նաև դրսւ գծով տույժևրի և /կամ/ տուգւսնքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հւսրկի գծով պւսրտսւվորությունը հաշվւսոող տեղական 
բյուջեի գանձապետսւկսւն հւսշվին։ ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի՝ հարկի 
ւխարումը սահւքանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համւսր 
հարկ վճարողը կամ հւսրկայիև գործակալը վճարում է ւռույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձւսմաձսւյն «Տեղական իևքնակսաավարմաև մասին» ԼԼ օրէնքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահւքանված կարգով կազմակերպում է գույքւսհարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող աևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է հաւէապւստասխան միջոցներ։
Ելնեյով վերոգրյսւլից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահւէանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմսոոիվ 
իրավակաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմաև մասին», «Վւորչարարությսւն հիմունքների 
ե վարչական փսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդւ|ածևերուի որոշումևմ

1. Արտիկ Կոլյայի Մսւրգւսրյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 
71264/յոթանասունմեկ հագար երկու հարյուր վաթսունչորս/ ԼԼ դրամ, որպես 05-021-0203-0018, 05-021– 
0247-0011, 05-021-0240-0067, 05-021-0088-0013, 05-021-0087-0015, 301-091 կադսատրայիև ծւսծկագրերով 
գույքերի գույքահարկերի գոււէար, ներաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վստչական կարգով բողոքարկվել Գսւվառի համւսյնքապետին՝ դրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձսւյաստանի ձաևրապետությւսև վարչական դատարան՜ 
երկւսմսյա ժւսմկետում։
3. Սույն որոշմաև պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վարչարարության հիլքուևքևերի և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրէնքի 88-րդ հոդվածով սահմանւլած կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմւսն՝ ԼԼ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապւսհովող ծառայության միջոցով՝ սւնբողոքարկելի 
դաոնալուց եռամսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարմսւն ըևթւսցքի նկատմամբ հսկողությունև իրականացնում է Գավւսռ հւսմւսյևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։
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Հայասաանի Հւսնրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վահրսւմ Վաղարշսւկի Մսւկարյանը (անձնազիր ճք0483994, ՀԾՀ 2309610658 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Գանձակ, Թամանցիների փող, տուն 32) հանդիսանալով 
զույքսւհարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրեևսզրքով սահմանված վարզով չի կսւտսւրել զույքահարկ 
վճարելու պսւրտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվակւսնի սեպտեմբերի 26-ին 
«Վարչարսւրության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարսւրության հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցվւսծ 
և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզւսմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր հանզամանքները, 
վայւչւսկւսն մստմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսւմաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հսւրկվող օբյեկտ համւսրվող Գավառ համայնքի 05-021-0259-0287, 05-021-0258-0014, 05– 
021-0241-0029, 05-021 ֊ 0206-0008 կաղաստրային ծածկազրով հողատեսքերը հսւնղիսաևում եև Վահրսւմ 
Վաղարշսւկի Մսւկարյանի սեփւսկանությունը։
Անշարժ զույքևյփ համար վճարման ենթսւկա զույքահսղւկը կազմում Է 67415/վաթսուևյոթ հազար չորս 
հսւրյուր տասնհինզ/ ՀՀ դրամ, ինչը 2008֊2021թթ. ժամաևսւկահատվածում չի վճարվել, իսկ Վահրւսմ 
Վաղարշակի Մակայղւսնի կողմից նշված ժամանակահատվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճւսրելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 33 880/երեսուներեք հազար 
ութ հսղղուր ոտսուն/ ՀՀ ղրւսմի չափով։
2022 թվակւսնի սեպտեմբերի 26-իև «Վարչսւրարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվսաի համայնքապետւսրանում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջսւևականերում 2022 թվակւսնի հոկտեմբերի 10-ին հրսւվիրվել են վարչական վստույյտի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 26.09.2022թ. ծանուցում Ջ2ժՁրՋր.Ձա 
կսւյքում/ Վահրսւմ Վաղարշակի Մակսւրյանը։ Վերջինս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի լսումներին։ 
1 0 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվևլեն պատշաճ ծւսնուցված Վահրսւմ 
Վաղարշակի Մսւկարյանի բսւցսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմանսւդրությւսն 45-րդ հոդվածի համաձսւյն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարսոսվոր է օրենքով 
սահմաեված կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքսւյիև քյուջե 
մոսոքագրվող պսւրտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյե 22 2սւրկսւյին օրևեսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևությաև իրավուևքով պատկանող հարկմաև օքյեկտ համսւրվող անշարժ գու յքի համար 
սահմսւնված կարգով 2այւսստսւնի 2աևրապետությւսն համայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքնևրից։ 
ձամաձայն 11 հսւրկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպություևները և ֆիզիկսւկան սւնձիևք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հւսշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտսւվորության գումարները / անշարժ 
գույքի գտևվելու վայրի համայնքի քյուջե են վճարում մինչև հսւրկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյսւլ 
հաշվի սանելով սույն հոդվսւծով սահմանված աուսնձնահատկությունները։
2սւմաձայն 22 2արկւսյին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հւսրկւսյին 
պարտսւվորությունների կւստարում /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշփսրկված վճարման ենթակահւսյւկի, ինչպես նսւև դրա գծով տույժերի ե /կամ/ տուգսւնքների 
գումարն երի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտսւվորությունը հաշվւսոոդ տեղական 
բյուջեի գաևձապետսւկան հւսշվիև։ 2ամաձսւյն 22 հսւրկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրւսքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հսւրկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2ամաձայն «Տեղական ինքնակւսոափսրման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
ոլւպևս սեփական փազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կսպմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես ևաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձւսնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և ղեկսւվարվելով 22 Սահմաևադրույպամբ, 22 հարկայիև օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրափսկւսն ակտերի մասին», «Տեղական ինբնակսաւսփսրման մասին», «Վւսրչարարությաև հիմունքևերի 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Վւսհրամ Վադսւրշակի Մւսկարյանից հօգուտ Գւսվսա համայնքի քյուջե գանձել ընդամենը 101 295/մեկ 
հարյուր մեկ հագւսյւ երկու հսւրյուր իննսունհիևգ/ 22 դրամ, որսլես 05-021-0259-0287, 05-021-0258-0014, 
05-021-0241-0029, 05-021-0206-0008 կադաստրային ծսւծկագրերով գույքերի գույքահսւրկերի գումար, 
ևերսայալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավւսոի համւսյևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ 2սւյսատաևի 2անրսւպետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
Յ-Սույև որոշմսւև պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վւսրչաըարությաև հիմունքնևրի և վարչական 
վարույյ՚ժի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2արկւսդիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դաոևալուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկոդությունն իրակւսնացևոսք է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմաև մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորդող օրը։

2ԱՄԱՅՆՔԻ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաերապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ա,ՋրւզՋ§հՋզՋք6էՁրՋՈ@§աՁւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ա 788-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վարղիթեր Հրաչիկի Հակոբյանը (անձնազիր՝ Ճ70607222, ՀԾՀ՝ 6207520432 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, գ. Գանձակ, Բաղրամյան վաղ. տուն 76) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կսւրզով չի կասոսրել գույքսւհարկ 
վճսւրելու պսւրտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թփսկւսնի սեպտեւքբերի 26-ին 
«Վարչւսրսւրության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավառի հւսմւսյևքւսպեաարաևի աշխաաակազմում հսւրուցվել է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների գանձման հւսրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարությաև հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հւսրուցվսւծ 
ե իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիաստսւկան հանզամանքների 
բազմւսկողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հաևզւսմանքևերը, 
վարչական մարմինը հաստսւտված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՄԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորամաղրփսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքու( սահմանված 
զույքսւհարկուլ հարկվող օբյեկտ հսււ1արվող Գավառ հւսմայնքի 05-021-0082-0016, 05-021-0082-0017, 05– 
021-0082-0003,05-021-0273-0023,05-021-0233-0051,301-130,05-021-0211-0019, կաղւսստրային ծածկազրով 
հողւստեսքերը հանղիսանում են Վարղիթեր Հրաչիկի Հակոբյսւնի սեփսւկանությունը։
Անշարժ զույքերի համւսր վճսւրւէան ենթակա զույքւսհւսրկը կազմում է 64057/վւււթսունչորս հազւսր 
հիսունյոթ/ՀՀ ղյ՜ւսւմ, ինչը 2008-2021 թթ. Ժամանակահասսիոծոււ1 չի վճսւրվել, իսկ Վարղիթեր Հրւսչիկի 
Հսւկոբյաևի կողմից ևշվսւծ ժամանակահատվսւծի զույքւսհւսրկը օրենքով սւսհմանփսծ ժւսմկետում 
չւ|ճւսրե|ու արղյունքում ւսռւսջսւցել է զույքահարկի հւսմւսր տույժ 56191/հիսունվեց հազւսր մեկ հարյուր 
իննսունմեկ/ ՀՀ ղրւսմի չաւիուի
2022 թվականի սեւղտեմբերի 26-ին «Վսւրչարարության և վւսրչւսկւսն վարույթի ւ1ասիև» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիլքքով Գավառի համայևքապետարւսևում հւսրուցւիսծ վւսրչական 
ւիսրույթի շրջաևականերում 2022 թւիսկանի հոկտեմբերի 10-ին հրւււվիրւխլ են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին ւհսսնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 26.09.2022թ. ծանուցում ՅշժՋրՁրաա 
կսւյքոււէ/ Վւսրղիթեր Հրաչ|ւկի Հակոբյանը։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական ւիսրույթի լսումներին։
10 .10.2022յ9. վւսրչական վւսրհւյթի լսոււէներև իրւսկանսւցվել են պսւտշւսճ ծւսնուցվւսծ Վարղիթեր 
Հրաչիկի Հւսկոբյւսնի բացւսկայությամբ։ .



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձսւյն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաեված կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսւմւսյնքային բյուջե 
մուտքսւդրվող պսւրտադիր այլ վճարումներ։
ձւսմւսձայն ԼԼ Պարկային օրեևսզրքի 224 ֊րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմւսնվսւծ վարդով ձայ աստ անի ձւսնրապետության համայնքների բյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։ 
ձսւմւսձայն ԼԼ հարկւսյին օրենսդրբի 236-րդ հոդվածի կազմակերւդությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդյւքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանվսւծ 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորությաև գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճւսրում մինչն հւսրկային տարփս դեկտեմբերի 1-ր ներսայւսլ 
հաշվյ՜ւ ւսոևելով սույն հոդվածով սահմանւլած աոանձնահատկությունները։ 
ձամաձւսյև ԼԼ ձսւրկւսյին օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հւսրկային 
ւդարտավորությունևերի կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսդրքին հաւէապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, իևչպես ևաև դրսւ դծով տույժերի ե /կամ/ տուդանքների 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի դանձապետակաև հւսշվին։ ձամւսձայև ԼԼ հարկւսյին օրեևսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանւլած ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կււււէ հարկային գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ 
ձսւմւսձայն «Տեղական ինքնակառավարման մաււին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիական լիազորություն, օրենքով սահմանվսւծ կսւրդով կազմակերպում Է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող ւսնձաևց նկատմամբ 
օրենքով սւսհմանված վարդով կիրառում Լ համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյափց և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանաղրությամբ, ԼԼ հարկսդիև օրեևսդրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվակաև ակտևրի մասին», «Տեղական իևքնակաուսւիսրլքան մաււին», «Վարչարարությսւն հիմունքների 
և վւսրչւսկան վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53 ֊րղ , 58-60-րղ հողվածևերով, որոշում Լմ

1. Վարղիթեր ձրաչիկի ձակոբյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղսւմենը 120248/մեկ 
հարյուր քսւսն հազար երկու հարյուր քսաւսսունութ/ ԼԼ դրամ, որպես 05-021-0082-0016, 05-021-0082-0017, 
05-021-0082-0003, 05-021-0273-0023, 05-021-0233-0051, 301-130, 05 021-0211 ֊0019, կադաստրւսյին 
ծածկւսդրերով դույքերի դույքահարկերի գումար, ներսայւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական վարդով բողոքսւրկվել Գսոխաի համւսյնքապետին՛ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ւսմսւիս ընթացքում կամ ձայաստանի ձաևրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանւլած վարդով այն ենթւսկա Է հարկադիր 
կատստմաև՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
ղաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում Է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մւոևում ըևղուևմաև մասին օրենքով սահմանւլած պատշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հւսջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյւսստւսնի Հսւնրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ» Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՅV^ր^^Ջ§եՁ^^բ6էՁրՋՈ@§աՁ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 789-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ 
Քաղաքացի Հովիկ Նորիկի Ավեաիսյանը (անձնազիր 006299812, ՀԾՀ՝ 3601860058, հաշվաոված ՀՀ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Հովհ. Շիրազ 84) հանդիսանալով գույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կստզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելու 
պարւռականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 26փն «Վսղւչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով 
Գավաոի համայևքապետարւսնի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքսւհւսրկի 
զումարևերի զաևձմւսն հարցի քննության նպատակով։
«Վարչւսրարույպան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստսւևի Հանրապետությաև 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակաևացվսւծ վարչական վւսրույյյփ ընթսւցքում զործի 
փաստական հանզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ն օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահսղտելով 
զործի բոլոր հանզամանքներր, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողլքից տրսո1աղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմւսևվւսծ 
զույքահսւրկով հսւրկվող օբյեկտ հսււհսրվող Գավաո քաղաքի 05-056-0334-0118, 05-056-0305-0044, 05-056– 
0347-0012, 05-056-0316-0472, 05-056-0036-0015, 05-056-0347-0014կսւղաստրւսյին ծածկազրու( անշարժ 
զույքևրը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրւիսծ ւիոխաղրամիջոցների հւսշվաոմւսն ու զնսւհաւոման տւկալների 
ՆՃ2 2110 մւսկնիշի 36 Օճ 694,պետհամարանիշի, ՕՃ2 2410 մսւկնիշի փոխսւղրամիջոցները 
հանղիսանում են Հովիկ Նորիկի Ավետիսյանի սեւիականությունը։
Անշարժ զույքերի հւսւհպւ վճւսրւհսն ենթակսւ զույքահարկը կազմոււէ է 55738/հիսունհինզ հազար յոթ 
հարյուր երեսունութ/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժաւքւսնւսկահատվածում չի վճարվել, իսկ Հովիկ Նորիկի 
Ավետիսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջսւցել է զույքսւհւսրկի համար սաւյժ 26447/քսանվեց հւսզար չորս հարյուր 
քաոասունյոթ/ ՀՀ ղրամի չափով։
Փոխւսղրամիջոցի համար վճւսրման ենթակսւ զույքահարկը կազմում է 104375/մեկ հարյուր չորս հւսզար 
երեք հարյուր յոթւսնասունհիևզ/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2013–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ 
Հովիկ Նորիկի Ավետիսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահւհսնվւսծ 
ժւսմկետոււէ չվճարելու արղյունքում առաջւսցել է զույքահարկի հաւ1ար սաւյժ 38418/երեսունութ հազար 
չորս հարյուր տասնութ/ ՀՀ ղրամի չափով։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին «Վարչարարության և 
վարչւսկան վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի 
համայնքապետարանում հւսրուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի 
հոկտեմբերի 10-ին հրսւվիրվելեև վսղւչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով 
պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 2 6 .0 9 .2022թ. ծանուցում ՋշժՋարաա կայքում/ Հովիկ Նորիկի 
Ավետիսյանը։ Վերջիևս չի ևերկայացելվարչական վարույթի լսումներին։ 1 0 .10.2022թ. վարչական 
վարույթի լսումներն իրականացվել են պսոռշւսճ ծանուցվսւծ Հովիկ Նորիկի Ավետիսյանի 
բւսցակայությամբ։ ՝ . / . , ՝

է



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
22 Սւսհմւսնադրությւսն 45-րդ հոդվածի համսւձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդովն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
2ւսմսւձայև ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով 2սւյաստսւնի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործուևեության արդյունքներից։
ձամաձայև ԼԼ 2արկսւյին օրենսգրքի 239 ֊րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի գույքւսհարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով 2այ սատանի 2անրապետությսւն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ 2ւսմաձայն 22 
հարկային օրենսգրքի 236-րղ հոդվածի կւսզմակևրպությունները ն ֆիզիկւսկաև սւնձինք անշարժ գույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231 –րղ հոդվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքևրում ու 
կարգով հսւշվարկված անշարժ գույքի հարկի պւսրտավորությւսն գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե եև վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը նեըսայւսլ հաշվի սանելով 
սույն հոդվածով սահմանված ւսոաևձնահատկությունները։
2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքահւսրկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություևներն ու ֆիզիկական անձինք։
2ամաձւսյն 22 2արկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարուն /մսւրում/ է համարվում Օրենսգրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերիև /կամ/ տուգանքների 
գումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի գանձապետակաև հւսշվին։
2ամաձայև 22 հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրւխւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայև 22 հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություննևրև ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահսւրկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցմաև /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչե 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ։ 2ամաձսւյն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» 22 
օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանւլած 
կարգով կազմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճւսրևերը չւխարոդ անձանց ևկւստմւսմբ օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան 
ւփջոցնևր։
Ելևելով վերոգրյափց և ղեկսւվարվելով 22 Սահմանադրությամր, 22 հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիկ 
իրավակւսև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վւսրչսւրարության հիմուևքևերի 
և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. 2ովիկ Նորիկի Ավեսւիսյանից հօգուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել ընդսս1ենը 224978/երկու հսւրյուր 
քսսւնչորս հագար ինն հսւրյուր յոթաևւսսուևութ/ 22 դրամ որպես 05-056-0334-0118, 05-056-0305-0044, 05– 
056-0347-0012, 05-056-0316-0472, 05-056-0036-0015, 05-056-0347-0014 կւսդաստրային ծածկագրու| անշարժ 
գույքերի, 22 2ՔԲ–ի կողմից տրամադրփսծ փոխադրամիջոցների հսւշվաոմւսն ու գնահսւտման տվյսդնևրի 
\ ՚.ձ 2  2110 մսւկևիշի 36 (Յճ 694,պետհամւսրանիշի, 0/ւ2 2410 մակևիշի
փոխադյսսմիջոցների գույքահարկերի գումար, ներսայալ տույժերը։

2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվելԳսւվաոի համայևքւսպետին՛ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվաևից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ 2ւսյաստանի 2աևրւսպետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժւսմկետում։
3. Սույն որոշման պւսհսւնջները չկսւտարելու դեպքում, «Վարչարւսրության հիմունքնևրի և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահւհսևված կարգով այն ենթակւս է հարկադիր 
կսւտարմաև՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծսասդության միջոցով աևբողոքարկել|՜ւ 
դւսոնալուց եուսմսյւս ժւսմկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկւստմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գաւիսո հաւհսյնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտն 
օրվան հւսջորդոդ օյւը։

2ԱՄԱՅՆՔԻ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստւսևի Հանրսւպ ետ ության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՁVՋր̂ ^Ջ§հ̂ ^Ջբ6է̂ րՋՈ@§րոՋ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Իք 790-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արմեն Ռաֆիկի Ենզոյանը (աեձեւսզիր՝ ճժ/0389938, ՀԾՀ՝ 2604730626 հաշվառված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Ազատության պողոաա 164) հանղիսանալով 
զույքահսւրկ վճարող սուրյեկա, ՀՀ հսւրկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կսւաարեյ զույքահարկ 
վճւսրելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 26փն 
«Վարչարսղտւյպան հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավսաի հսւմայնքապետարաևի աշխսւտակազմում հարուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների գաևձման հսւրցի քննությսւն նպատակով։ «Վարչարւսրության հիմունքների ե 
վարչական փսրույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցվւսծ 
ե իրականսւցված վարչւսկւսն վարույթի ըևթացքում զործի փաստական հանզամաևքևերի 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամաևքները, 
վսղւչսւկան մսւրմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ֊ ի  կողմից տրւսմւսղրված ՀՀ Հարկսւյին օյւեևսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-056-0031-0088, 05-056-0035-0135, 05– 
056-0035-0118, 05-056-0037-0156, 05-056-0347-0097, 05-056-0347-0098, 05-056-0316-0142 կադաստրւսյին 
ծածկսպրով հողատեսքերը հանղիսւսնում եև Արմեն Ռաֆիկի Ենզոյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքևրի համար վճսւրմւսն ևնթւսկա զույքսւհարկը կսւզմում է 64968/վսւթսուևչորս հազար ինն 
հւսրյուր վւսթսունութ/ՀՀ ղյւսւմ, ինչը 2008-2021թթ. ժամսւնակահասւվածում չի վճսւրվել, իսկ Արմեն 
Ռաֆիկի Ենզոյանի կողմից նշված ժամանսւկահատվածի զույքահսւրկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում սաաջացել է զույքահարկի համար տույժ 30238/երեսուն հազար երկու հարյուր 
երեսուևութ/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30–րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառիվւամայնքապետւպւանում հւսրուցված վարչական 
վսւրույյ&ի շրջաևականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույյփ 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշւս՚ճ ծաևուցվել է /հիմք 26.09.2022թ. ծանուցում ՁշժՁրՁր.յոլ 
կւսյքում/ Այւմեն Ռաֆիկի Ենզոյանը։ Վեըջինս չի՚ևերկւսյացնլվսղւչակաև վարույթի լսումներին։
10.10.2022լս. վւսրչակսւն վարույթի լսոււէներն իրականացվել եև պսւտշաճ ծւսնուցվսւծ Արմեն Ռաֆիկի
Ենզոյանի բացակւսյությամբ։ ՚*  ՚. • ՜ Հ >



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴ ՈՒՆԵԼՈՒ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմւսնւսդրությւսն 45-րդ հոդվսւծի հսւմաձայև՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով և չափով մուծևլ հարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կամ համայնքտյին բյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյն ՀՀ Պարկային օրեևսդրքի 224-րդ հոդվսւծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ճայաստաևի ձաևրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեության արդյունքևերից։ 
ձամաձսւյն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդփսծի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հողվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հաշվարկվւսծ անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույև հոդվածով սահմանված աոաևձևահատկությունները։ 
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 46-րդ հողվածի տեղական հւսրկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկվւսծ վճարման ենթսւկահարկի, ինչպես ևաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքևերի 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի գաևձապետակաև հաշվին։ ձամաձսւյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժտմկետևերից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձսւյն «Տեղական ինքնակառավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյսւլից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավւսրման մասին», «Վարչարսւրության հիմունքների 
և վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածևերով, որոշումեմ

1. Արմեն Ռւսֆիկի Ենգոյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը95206/իննսունհինգ 
հագար երկու հարյուր վեց/ ՀՀ դրամ, որպես 05-056-0031-0088, 05-056-0035-0135, 05-056-0035-0118, 05-056– 
0037-0156, 05-056 0347-0097, 05-056-0347-0098, 05 056-0316-0142 կսւղաստրային ծածկսպրերով գույքերի 
գույքսւհարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին ղրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսփս ընթացքում կամ ձայ սատանի ձսւնրապետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժսւմկետում։
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարսւրության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88 ֊ր ղ  հոդվածով սահմանված կարգով այն եևթսւկա է հարկադիր 
կատարմւսև՝ ԼԼ ԱՆ ձսւրկաղիր կատարումն ապահովող ծւսոայության միջոցով անբողոքարկեփ 
ղւսռնալուց եռսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։
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ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ սատանի ձաևրապեւռությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ՚ՁՀ̂ ՋրպՋ̂ հՋզՋրօէՋւ՜ՁոլՁւ̂ աՋւԼօօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 791-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մսւրաւռ Շավարշի Զոհրաբյսւնը (անձնազիր ՃՃ021 1565, ԼԾԼ՝ 2607600367 հաշվաոված ԼԼ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Պարույր Սևակ 82) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կւսսւարել զույքահարկ վճւսրելու 
պսւրաականությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով 
Գավաոի համայնքւսպետարանի աշխասոսկազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքսւհւսրկի 
զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձւսյաստանի ձանրսւպետությւսն օրենքով սահմւսևված վարզով հարուցված և 
իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքևերի բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հաևզաւքաևքները, վարչական 
մարմինը հաստատված Է հւսւէարում հետնյալը.

ձամւսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողլքից տրամադրվսւծ ԼԼ Պարկային օրենսզրքու) սահմանված 
զույքահւսրկով հւսրկւխղ օբյեկտ հսւմարվող Գավաո հւսւքւսյնքի 328-130, 160-003, 341-002 կադսատրւսյին 
ծսւծկազրով հողսւտեսքերը հանղիսանուլք են Մւսրւստ Շաւիսրշի Զոհրաբյանի սևփւսկանությունը։ 
Անշարժ զույքերի հւսւհսր վճարմւսն ենթակսւ զույքահարկը կազմում Է 46943/քւսոասունվեց հազար ինն 
հարյուր քսաասուներեք/ձձ դրամ, ինչը 2008-2021 թթ. ժւսմաևակահաավածում չի վճարվել, իսկ Մսւրաա 
Շավարշի Ջոհրաբյւսնի կողմից նշված ժաւքւսնակւսհատվւսծի զույքահարկը օրենքուլ սահմանված 
ժւսւքկետում չւլճարելու արղյունքոււէ աոաջւսցել Է զույքահարկի համար տույժ 22832/քսաներկու հազար 
ութ հարյուր երեսուներկու/ ԼԼ ղրամի չսսիով։
2022 թվակւսևի սեպտեմբերի 26-ին «Վարչւսրարության և վարչական վւսրույյծի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողւիսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքսււղետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևակւսներում 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-իև հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծս1նուցվել Է /հիմք 26.09.2022թ. ծաևուցոււէ ՁշժՁԼՁր.Ձր 
կայքում/ Մարատ Շավարշի Ջոհրաբյանը։ Վերջինս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի լսումներին։
1 0 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացնել են պատշաճ ծանուցված Մւսրւստ Շավւսրշ)՛ 
Զոհրաբյանի բացւսկայությսւմբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ձԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհմանադրության 45 ֊ րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաեված վարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մուտքազրվող պարտադիր ւսյլ վճարումներ։
ձամւսձայև ձձ ձարկային օրեևսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարոդևևրիև 
սեփակաևության իրավուևքով պւստկանող հարկմսւն օբյեկտ համւսրվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կսւրզով ձայաստանի ձւսնրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյուևքներից։ 
ձամաձւսյն ձձ հւսրկային օրեևսզրքի 236-րդ հոդվածի կազմակեյւպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրեևսզրքի 231-րդ հոդվածի Յ֊ րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու վարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
զույքի զտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկայիև տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնւսհատկությունները։ 
ձսւմւսձայն ձձ ձարկային օրեևսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկւսյին 
պարտւսվորությունների կատարում /մսւրում/ է հսւմարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարմւսև եևթակւսհարկի, ինչպես նսւև դրա զծով տույժերի և /կամ/ տուզսւնքևերի 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորություևը հաշվւսռող տեղական 
բյուջեի զանձապետւսկան հսւշվիև։ ձսւմաձայն ձձ հարկայիև օրեևսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրւիս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկայիև գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամւսձայև «Տեղական իևքնակառավարմաև մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկայիև օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառսւվարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 ֊րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումևմ

1. Մսւրատ Շավւսրշի Զոհրաբյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 69 
775/վաթսունիևև հազար յոթ հարյուր յոթւսնասունհինզ/ձձ դրամ, որպես 328-130, 160-003, 341–
002 կսպաստրային ծածկազրերով զույքերի զույքահարկերի գումար, ևերսայալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գսւվառի համայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթւսցքում կամ ձայաստանի ձւսնրապետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկւստսւրելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարզով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծառւսյությւսն միջոցով անբողոքւսրկելի 
դառնալուց եոամսյսւ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկանացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշսւճ իրազեկելու 
օրվաե հաջորդող օրը։

ՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅո@§աՅԱ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփոկաեի Ի1 792 -Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մսւրւստ Ալրերսփ Վարղաևյանը (աևձեազիր՜ 003751706, ՀԾՀ՝ 3803670012 հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, գ. Կարմիրզյուղ, Հունան Ավեաիսյան 86) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հւսրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին 
«Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավւսռի համսղնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական ւիսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի զանձմւսև հարցի քնևության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցվւսծ 
ե իրակաևացված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի փաստական հանզամաևքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննույՅյւսն արդյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր հանզամւսևքները, 
վայւչական մւսրմինը հաստսւտված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրված ՀՀ Հարկայիև օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ հսւմարվող Գավառ համայնքի 05-056-0174-0009, 05-056-0174-0008, 05– 
056-0335-0011,05-056-0318-0032, 05-056-0303-0077, 05-056-0303-0076, 032-013 կւսղաստրայիև ծածկազրով 
հողատեսքերը հանդիսաևում են Մւսրսւտ Այբերտի Վարդանյանի սեփակւսնությունը։

Անշարժ զույքեյփ համար վճարման ենթակսւ զույքահարկը կսւզմում է 102749/մեկ հարյուր երկու հազար 
յոթ հարյուր քաուսսուևինը/ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակահատվածում չ|ւ վճսւրվել, իսկ Մսղաւտ 
Աը՝երտի Վարդանյանի կողմից նշփսծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճւպւելու արղյունքում առսւջացել է զույքահարկի համար տույժ 49050/քառասռւնինն 
հազար հիսուն/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 26-իև «Վարչարարության ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գա՜վառի համւսյնքապետարանում հարուցվսւծ վարչական 
վարույյփւ շրջաևւսկաներում 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրավիրվել եև վարչական վա րողի 
|սումներ, որին մասնակցելու նպատսփով պսւտշաճ ծաեուցվել է /հիմք 26.09.2022թ. ծանուցում 37մ3ր3ր.3րո 
կայքում/ Մարատ Ալբերտի Վարղաևյանը։ Վերջինս փւներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
10.10.2022թ. վայւչական վարույթի լսումներն իրակւոնսւցվել եև պւստշւսճ ծանուցվւսծ Մարատ Ալբերտի 
Վարդանյանի բացակայությսւմբ։ ղ - ֊ • փ՜՝ ;
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ԼԼ Սահմսւնադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձսւյն՝ յուրաբսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կւստարելպետւսկան կամ համւսյևքսւյին բյուջե 
մուտքագրվող պարաադիր այլ վճարումներ։
Հսւմւսձւսյն ԼԼ Հւսրկսւյին օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշայւժ գույքի հւսրկը հւււրկ վճարողներին 
սեւիւսկւսնույպւսն իրաւխւևքով պատկւսևող հարկման օբյեկտ հււսևսրվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգուլ 2ւսյաստսւևի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեույտյան արդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼԼ հարկային օյւեևսգրքի 236 ֊րդ հոդվածի կւսզմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ ւհսսով սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտաւխրության գոււևսրները / անշարժ 
գույքի գտնվելու կւսյրի հւսմայնքի բյուջե են վճւսրում մինչհ հարկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյսւլ 
հւսշւփ ւսոնելով սույն հոդվւսծուլ սահմաևւխւծ սաանձևւսհատկությունները։
Հւսմւսձւսյն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդւիսծի տեղակւսն հարկերի գծով հւսրկւսյին 
պարտւսվորությունների կատարում /մարում/ է համարւխւմ Օրենսգրքին համսոդւստասխւսն 
հւսշվարկվսւծ վճարման ենթակւսհարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ ւոուգանքների 
գուււ՚արների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտսւվորությունը հաշվսաոդ տեդւսկւււև 
բյուջեի գանձասյեսոսկան հւսշվիև։ Համաձսւյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի 
վճարումը սւսհմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրւիս հւսմար 
հարկ վճարողը կւսւ1 հւսրկայիև գործակալը վճւսրում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսփով։
Համւսձայն «Տեղական իևքնակււաավարլքաև մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հւսմայնքի դեկաւիսրը 
որսյես սևւիսւկան լիազորություն, օրենքուլ սահւքանված կարգով կւսզմւսկերպոււք է գույբսւհւսրկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և ւ|ճարնևրը չվճսւրող ւսևձւսնց նկատմաւքբ 
օրենքով սւսհլքանվւսծ կարգով կիրսաում է հաւհսպասոսսխւսն լքիջոցներ։
Եփելով վերոգյդափց և ղեկաւիսրվելուլ ԼԼ Սահւքսւնադրությաւքբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորւէատիվ 
իրավւսկւսև ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վարչարարույ^յան հիմուևքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներուի որոշումեմ

1. Մւսրւսւռ Ալբերտի Վարդաևյանից հօգուտ Գսււլաո համայնքի բյուջե գանձել ընդւսւքևնը 151 799/մեկ 
հսւրյուր հիսունւէեկ հւււզսւյւ յոթ հսւրյուր իննսուևինը/ ԼԼ դրւսւք, որպես 05-056-0174-0009, 05-056-0174-0008, 
05-056-0335-0011,05-056-0318-0032, 05-056-0303-0077, 05-056-0303-0076, 032-013 կադաստրային 
ծւսծկագյւերու| գույքերի գույքւսհարկերի գումար, ևերառյայ տույժերը։
2. Սույն որոշոււքը կւսյ՜աղ է վարչական կայւգով բողոքարկվել Գավաոի հաւքսդնքսոդետին դրա ուժի ւ1եջ 
մտնելու օրւիսնից երկու ամսվա ընթացքում կւսւք Հայաստւսնի Հանրւսւդետության վարչակւսն դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն ոյտշմսւն պահանջները չկատւսրելու դեպքում, «Վալւչարարությւսն հիւէունքևերի և վստչակսւն 
վւսրույթի լքլսսին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սւսհւքւսնված կայւգով այն ենթսւկա է հւսրկւսդիր 
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կւստարումն սոդահովող ծսաւսյությւսև լքիջոցով անբողոքւսրկեփ 
դւսռնւսլուց եռւսմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմւսն կւստարւքան ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկւսևացնում է Գսոիսո համւսյնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի լքեջ է մտնուլք ընդունւքան լքասին օրենքով սահւքւսնկած պսւտշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հւսջորդոդ օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ
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Հայաստանի Հաերապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հ.ՅզՅք6էՅրՅՈ@§աՅմ.<։օա
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11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 793-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Իվետսւ Զավենի Բոզոյանը (անձնազիր 003621547, ՀԾՀ 6010611134 հաշվառվսւծ ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Կսւրմիրզյուղ, Պարույր Սևւսկ 116) հանղիսանալով 
զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կսւրզով չի կատարել զույքահսւրկ 
վճսւրելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին 
«Վւպւչարւսրությաև հիմունքների և վարչական փսրույյծի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,թ" 
ենթսւկետի հիմքով Գավառի հսւմայևքապետարանի աշխսւտակազմում հսւրուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարսւրության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետությւսն օրենքով սահմանված վարզով հարուցված 
և իրականացվւսծ վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի փաստական հսւնզամաևքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացւսհսւյտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վստչական մւսրմինը հաստւստված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրվւսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համսղւվող Գավառ համայնքի 05-056-0105-0004, 05-056-0306-0203, 05– 
056-0328-0027, 05-056-0304-0060, 05-056-0052-0007 կաղաստրային ծւսծկազյւով հողատեսքերը 
հանղիսսւնում են Իվետսւ Զավենի Բոզոյաևի սեփակւսնությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակւս գույքւսհարկը կւսզմում Է 52656/հիսուներկու հազար վեց 
հսւրյուր հիսուևվեց/ՀՀ ղրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Իվետսւ Զավենի 
Բոզոյանի կողմից նշված ժամանւսկահւստվածի զույքահսղւկը օրենքով սահմանված ժւսմկետում 
չվճսւրելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 24533/քսանչորս հազար հինգ հարյուր 
երեսուներեք/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին «Վւսրչսւրարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետւսրաևում հարուցված վարչական 
վարույյծի շրջսւնակւսներում 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ՝ծանուցվել է /հիմք 26.09.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո 
կւսյքում/ Իվետա Զավենի Բոկոյաևփ Վէերջինս չի նելւկտյացել վարչական վարույյփ լսումներին։
10. 10.2022թ. վարչական վարույթի լսումնեյւն իրականմւցվելեն պատշաճ ծանուցված Իվե 
Բոզոյանի բացակայությամբ։ "  ;՛՝ ՝՜"՛ ,՜ ՛Հէն–

տա Զավենի

՚–  ” 7



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանաղրությւսն 45-րղ հողվածի համաձսւյև՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաեված կարգով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հւսմայնքայիև բյուջե 
մուտքագրվող պարտաղիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն ձձ ձսւրկայիև օրենսգրքի 224 ֊րղ հողվածի՝ անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեւիա կսւևության իրսւվուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ձայաստանի ձանրսւպետությւսն համայևքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությաև արղյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օյւենսգրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպություևևերը և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այղ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հողվածի Յ֊ րղ մասով սահմանված 
ղեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը նեըառյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձևւսհւստկությունևերը։ 
ձամւսձայն ձձ ձսւրկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի գծուլ հարկային 
պսւրտավորությունների կատարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսգրքին հաւքապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրա գծով տույժերի ե /կամ./ տուգսւևքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորություևը հաշվառող տեղական 
բյուջեի գանձապետակաև հաշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401 –րղ հողւիսծի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կսււէ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամւսձայն «Տեղական ինքնակաոավարմաև մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որււյես սեփական լիւսգորություև, օրենքուլ սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահսւրկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքուլ սահւևսևված կարգով կիրառուլք է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վելագրյալից և ղեկւսվւսրվելով ձձ Սահմաևաղրությւսմբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարմսւն մասին», «Վարչարւսրության հիմունքների 
և վարչական կսւրույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Իվետա Ջւսվենի Բոզոյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձեյ ընղամեևը 77 189/յոթանասունյոթ 
հագար մեկ հարյուր ութսունինը/ձձ ղրամ, որպես 05-056-0105-0004, 05-056-0306-0203, 05-056-0328-0027,
05 -056-0304-0060, 05-056-0052-0007 կաղւսստրային ծածկւսգրերով գույքերի գույքահարկերի գումար, 
ներււայւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքսւրկվել Գավաոի համսւյնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթացքոււէ կամ ձայաստանի ձանրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատսւրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչակւսն 
ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվւսծով սահմանված կարգով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կւստարման՝ ձձ ԱՆ ձարկաղիր կատարումն ապահովող ծսւուսյությւսն միջոցով անբողոքարկելի 
ղաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմաև կւստարման ընթացքի ևկսւտմամբ հսկողությունն իրակսւևացնում է Գավւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվաև հաջորղող օրը։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱԲՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱԲՋԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հաևրապետությաե Գեղսւրքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ» Գեղսւրքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՅր̂ Յ̂§հ̂ ^̂ բ6էՅր̂ ո(Տ)§ա3̂ 1.̂ օտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի հ7 794-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ 
Քաղաքացի Աշոա Մամիկոևի Կարապեայաևը (անձեսպիր 002981967, ՀԾՀ՝ 2403540366, հաշվսաված ՀՀ 
ԳԵղարքուեիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Գեղարքունիք Կարևե Գեմիրճյւսն փող, 1-ին փկղ աուե 14) 
հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկայիև օրեեսզրքով սահմանված կարզով չի 
կաասւրել զույքահարկ վճարելու պարաակաևությունները, ինչի կապակցությամր 2022 թվակաևի 
սեպտեմբերի 22-իև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկեաի հիմքուլ Գավառի համւսյնքապետարաևի աշխաաակազւ1ում 
հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հսւրցի քննությսւն նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասին» Հայսւստանի Հանրւսպետության 
օրենքով սսւհմանվւսծ կարզով հսւրուցւիսծ և իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողւհսնի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարւփնը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկայիև օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհւսրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գսւվաո քաղաքի 05-025– 0122-0170, 05-05-0123-0034, 05-025– 
0110-0137,05-025-0111-0086, 05-025-0106-0069,05-025-0110-0138, 05-025-0123-0033,05-025-0111-0087, 05–
025-0122-0169,05-025-018-016, կաղաստրայիև ծածկազրով անշարժ զույքերր, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից 
տրամաղրված ւիոխաղրամիջոցների հսւշւիսուհսն ու զևահատման տփալների Ա7ՍԻաճՂ1 ՏՕԻԲՆԼձ 
2.4 մակնիշի 36 ԼՔ 882,պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում են Աշոտ Մամիկոնի 
Կարւսպետյանի սեփականույծյունը։
Անշարժ զույքերի համւսր վճսւրման ենթակա զույքահարկը կւսզմոււէ է 27789/քսանյոթ հազար յոթ հարյուր 
ութսունինը; ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2019-2021թթ. ժւսմաևակահատվածում չի վճարվել, իսկ Աշոտ Մամիկոևի 
Կւսրապետյւսևի կողմից ևշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի հւսւհսր տույժ 6140/վեց հւսզւսր ւ1եկ հարյուր 
քառասուն/ ՀՀ ղյւամի չափով։
Փոխւսղրաւփջոցի համար վճարման ենթակա զույքահւսրկը կազմում է 98833/իննսունութ հազւսր ութ 
հայղուր երեսուներեք/ ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2019–2021թթ. ժամանակահւստվածուլք չի վճւսրվել, իսկ Աշոտ 
Մամիկոնի Կսւրապետյւսնի կողմից նշված ժաւքանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի հւսմար տույժ 14 704/տւսսնչորս հազար 
յոթ հւսրյուր չորս/ՀՀ ղրամի չափով։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին «Վարչարարության ե վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի 
համայևքապետսղւաևում հարուցված վարչական վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի 
հոկտեմբերի 10-ին հրավիրվելեև վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով 
ւղատշսւճ ծանուցվել է /հիմք 2 2 .0 9 .2022թ. ծանուցում ՁշժՁրՁր.Ձա կւսյքում/ Աշոտ Մամիկոնի 
Կստապետյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 1 0 .10.2022թ. վարչական 
վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծպևուցված Աշոտ Մամիկոնի Կարսւպետյանի 
բացակայությամբ։ • * * *
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ձձ Սահմանադրությւսն 45 ֊ րդ հոդվածի համաձւսյև՝ յուրաքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համայնքսւյին քյուջե 
մուտքագրվող պարտագիր ւսյլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով հայաստանի ձանրապետությսւև հսւմայևքևերի բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 239 ֊րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությսւն իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխւսդրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով ձայւսստաևի ձաևրաւդետությաև համայևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ ձամաձայն ԼԼ 
հսւրկային օրենսգրքի 236-րղ հոդվածի կազմակերպություններր և ֆիզիկակւսն անձինք անշարժ գույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հոդվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
կարգով հսւշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ հսւշվի առնելով 
սույն հոդվսւծով սահմանված առանձնահւստկություևներր։
ձամւսձւսյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ եև 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պւսրտավորությունների կւստարում /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հսւշվարկված վճւսրման ենթակսւհարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերիև /կամ/ տուգաևքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հսւրկի գծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի գաևձապետական հաշվիև։
ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժւսմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձսւմաձայև ԼԼ հսւրկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե եև վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերառյալ։ ձամսւձայն «Տեղական ինքնակւսոավարման մասին» ձձ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսւգորություն, օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձաևց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և դեկավարվելով ձձ Սահմաևադրությամր, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմսոռիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակսաավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Աշոտ Մամիկոևի Կարապետյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ըևդսւմենը 147 466/մևկ 
հարյուր բառասուևյոթ հագւսր չորս հարյուր վաթսունվեց/ ձձ դրամ որպես 05-025– 0122-0170, 05-05-0123֊ 
0034,05-025-0110-0137,05-025-0111-0086,05-025-0106-0069,05-025-0110-0138, 05-025-0123-0033, 05-025–
0111-0087, 05-025-0122-0169,05-025-018-016, կւսդաստրային ծածկազրով անշարժ գույքերի, ձձ ձ-ՐԲ-ի 
կողմից տրամադրված ւիոխադրամիջոցևերի հաշվառման ու գնահսւտման տվյալների Ա7ՍԻ1ԲՃ71 
ՏՕԻեՆՐձ 2.4 մակնիշի 36 ԼԲ 882 փոխադրամիջոցի գույքւսհարկերի գուլքսւր, ներւսռյւսլաույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվելԳավառի հսւմայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրկաևից երկու աւէսվա ըևթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմաև պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարունէն ապահովող ծառայության միջոցու| անբողոքարկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակւսնացնում Է Գավւսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է ւէտևում ընդուևմանմսահնշօրենքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հւսջորդող օրը։

ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ Դ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստանի Հւսնրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք 
ԼԼ  Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՋզՋթ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 1մ 795-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀ.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԱԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վարուժան Վաղուշի Հսւկոբյանը (անձնազիր ՃԱ0571073, ՀԾՀ 3004630737 հաշվաոփսծ ԼԼ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Գեղարքունիք Կարեն Գեմիրճյւսն փող. 9-րղ փկղ աուն 7) 
հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի 
կասսսրելզույքահարկ վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի 
սեպտեմբերի 22 ֊ի ն  «Վարչարարության հիմունքնեյփ և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավաոի համւսյևքապետարանի աշխւստւսկազմում 
հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քևնույցյան նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստւսնի Հւսնրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հսղտւցված և իրականացված վարչական վարույթի րևթսւցքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լյւիվ և օբյեկտիվ քևնության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հսւստատված Է համարում հետնյալը.
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Համաձսւյն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորամաղրված ԼԼ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-025-0040-0011-001, 05-025-121-225, 05– 
025 117 -070 կսւղաստրային ծսւծկազրով հողատեսքերը հանղիսսւնում են Վարուժան Վաղուշի Հսւկոբյանի 
սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում Է 31512/երեսունմեկ հազար հինգ 
հարյուր տասներկու/ՀՀ ղրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Վարուժան 
Վաղուշի Հսւկոբյանի կողմից նշվսւծ ժամսւնակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճայւելու արղյունքում աոսւջսւցել Է զույքահարկի համար տույժ 15264/տասնհինզ հազար 
երկու հարյուր վսւթսունչորս/ ԼԼ ղրւսմի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետւսրաևում հարուցված վսղւչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 22.09.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա 
կւսյքում/ Վարուժան Վաղուշ[1 ձակոբյաննը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
1 0 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իյւակաևացվելեն պատշաճ ծանուցված Վարուժան 
Վաղուշի ձակոբյւսնի բացւսկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանադրությաև 45-րդ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով ե չափով մուծել հարկեր, աուրբեր, կաաարել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մոսոքագրվող պսդոռադիր այլ վճարումներ։
2.ամաձսւյն ԼԼ ձարկայիև օրենսգրքի 224-րդ հոդվսւծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեւիլսկսւնության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ հւսմարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով 2,այաստաևի ձանրապետությւսն համայնքների բյուջեևեր վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործուևեության արդյունքներից։ 
ձամւսձայև ԼԼ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հողվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսգրքի 231-րդ հողվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեսյքերում ու կարգով հաշվարկվւսծ անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
գույքի գտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հսւշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոաևձևահատկությունները։
2,ամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 46 ֊րդ հողվածի տեղական հսւրկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մսւրում/ է հսւմարվում Օրեևսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պսւրտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի գանձապետական հաշվին։ 2.ամւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվւսծի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքևակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված կարգով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյսւլից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքևակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվւսծներով, որոշումեմ

1. Վարուժան Վաղուշի 2,ակոբյանևից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 
46776/քառսւսունվեց հազար յոթ հարյուր յոթանասունւլեց2.2, դրամ, որպես 05-025-0040-0011-001, 05-025– 
121-225, 05-025-117-070 կսւդւսսւորային ծածկագրերով գույքերի գույքահարկերի գումար, ներառյւսլ 
տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կարգով բոդոքարկվել Գավառի համայևքապետիև դրա ուժի ւէեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթացքում կամ 2այաստանի 2,անրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վւսրչական 
ւիսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատսւրման՝ ԼԼ ԱՆ 2,ւսրկադիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցուլ աևբողոքարկելի 
դառնսւլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կսւտարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացնում է Գավւսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման ւհսւփև օրենքով սւսհմսւևված պատշաճ իրւսզեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։
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Հայասսււսնի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ> Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՋ§հՋզՅր6էՋրՁՈ@§աՋւ1.օօա
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11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 796-Ա
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Քաղաքացի Արայիկ Զավենի Բոզոյաևը (աևձևազիր ՃՕ0649516, ՀԾՀ 3708630645 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Հովհսւննես Շիրազ 7) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կաասւրել զույքահարկ 
վճարելու պարաականությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 26 ֊ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչւսկան վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գւսւիսոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական ւլարույթ՝ 
զույքսւհարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական ւիորույթի մասին» Հայաստանի Հանրապեաությւսն օրենքով սահմանված կարգով հարուցված 
ե իրականացված վարչական վարույթի րնթացքում զործի փաստական հանզաւհսնքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահսւյտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչւսկան մարմինը հաստատված է համւսրում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրփսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ հաւքարվող Գավաո համայնքի 05-056-0054-0001,05-056-0346-0050, 05– 
056-0327-0017, 05-056-0062-0013, 05-056-062-013-02 կաղաստրային ծածկազրով հողւստեսքերը 
հանղիսանում են Արայիկ Զավենի Բոզոյանի սեփակսւևությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթւսկսւ զույքահարկը կազմում է 92455/իննսուներկու հազար չորս 
հարյուր հիսունհինգ/ՀՀ ղրամ, ինչը 2008֊2021յ9թ. ժւսմաևակահւստւլածում չի վճարվել, իսկ Արայիկ 
Զաւ|ենի Բոզոյանի կողմից նշւիսծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքուլ սահւքանւլած ժամկետում 
չվճարելու սւրղյունքոււէ աոսւջացելէ զույքսւհարկի համար տույժ 53526/հիսուներեք հազար հինգ հարյուր 
քսանվեց/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թւիսկաևի հոկտեմբերի 10-իև հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 26.09.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3րո 
կայքում/ Արայիկ Զավենի Բոզոյաևը։ Վերջիևս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
10.10.2022թ. վարչական վարույթի լսոււ1ներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Արայիկ Զավենի 
Բոզոյանի րացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանադրությաե 45-րդ եոդփսծի համաձսւյև՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ԼԼ 2,արկւսյին օրենսգրքի 224 ֊րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով /Ապաստանի ձսւնրապետությսւն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ 
ձամսւձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական ւսնձիևք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հողվածի Յ֊ րղ մասով սահմանված 
ղեպքերում ու կարգով հաշփսրկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
գույքի գտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոաևձնահատկությունևերը։ 
ձւսմաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պսղւտավորությունների կատարուն /մարում/ է հսւմարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվւսրկված վճսւրման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգաևքների 
գումսւրևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտւսվորությունը հւսշվւսոող տեղական 
բյուջեի գանձապետակսւն հաշվին։ 2,ամաձսւյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401 –րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետևերից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրւսքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամւսձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմսւկերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող ւսևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգյղալից և ղեկսւվարվելով ԼԼ Սահմանաղրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորւհստիվ 
իրավակաև ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաուսվարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-յպ, 58-60-րղ հողփսծներով, որոշումեմ

1. Արսւյիկ Զւսվենի Բոգոյւսնից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 145981/մեկ հայղուր 
քւսոասունհինգ հազար ինն հարյույւ ութսունմեկ/2.2. դրամ, որպես 05-056-0054-0001,05-056-0346-0050, 05– 
056-0327-0017, 05-056-0062-0013, 05-056-062-013-02 կւսղւսստլւային ծսւծկագրերով գույքեյւի 
գույքահարկերի գոււհսր, նեյւաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավաոի հսւմւսյնքապետին ղրւս ուժի մեջ 
լքանելու օրւիսնից երկու աւքսվւս ըևթացքում կսււք ձայսւստւսևի ձանյւապեսաւթյւսև վարչական դատարան՝ 
եյ՜ւկամսյա ժւսմկետում։
3. Սույն որոշման պւսհաևջները չկատւսրելու դեպքում, «Վայւչւսրարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րղ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթսւկա է հսղւկւսղիր 
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությւսն միջոցով անբողոքւսրկելի 
ղառնւսլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատւսրմաև ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակւսևացնում է Գավաո հաւքւսյնքի 
ղեկավսղւը։
5. Սույն ոյւոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մասին օյ՜ւենբով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օյւվսւն հաջոյւղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ
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ձայաստանի Հաևրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋոզՅ§հՅզՁք6էՋրՋո(Տ)§աՋմ.է։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 797-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռոբևրտ Մուխայելի Թորոսյւսնը (անձնազիր՝ ՃՏ0403051, ՀՇՀ՝ 2711550397 հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Կսւրմիրզյուղ, Սերզո Ավեաիսյան 1-ին նրբ, տուն 78/ 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հւսրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի 
կատարել զույքահարկ վճւսրելու պարտսւկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
սեպտեմբերի 26 ֊իև  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում 
հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի գումարների զաևձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հւսյասւոանի Հսւնրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցվւսծ և իրականացված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի 
ւիաստակաև հանզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցսւհայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչակւսև մարմինը հսւստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հւսրկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-056-0343-0018, 05-056-0306-0155, 05– 
056-0304-0030, 05-056-0339-0340, 185-016 կաղաստրայիև ծսւծկազրով հողատեսքերը հանդիսանում են 
Ռոբերտ Մուխայելի Թորոսյանի սեփակաևություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմաև ենթակա զույքահարկը կսպմում Է 57289/հիսուևյոթ հազար երկու 
հարյուր ութսունինը/ՀՀ դրամ, ինչը 2018-2021թթ. ժսւմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Ռոբերտ 
Մուխայելի Թորոսյանի կողմից նշվւսծ ժամանակահաւովածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 26792/քսանվեց հազար յոթ 
հարյուր իննսուներկու/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1֊ ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցվւսծ վարչական 
ւիսրույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրավիրվելեն վարչակւսն վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 26.09.2022յծ. ծանուցում Ձ2ժՁրՅր.Ջա 
կայքում/ Ռոբերտ Մուխայեյի Թորոսյանը։ Վեյւջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
10.10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվելեն պատշաճ ծանուցված Ռոբերտ 
Մուխայելի Թորոսյանի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաևադրոնթյսւև 45-րդ հոդվածի հւսմաձայն՝ յոնրաքւսևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկւսյին օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեւիակաևությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ձայաստանի ձանրապետությսւն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հոդվածի կազմակելւպություևևերը և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-լւդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորությաև գումայ՜ւները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներսայսւլ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պւսրտավորությունների կատարում /մսւրում/ է համսւրվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրւս գծով տույժերի և /կամ/ տուգւսնքների 
գումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պւսրտավորությունը հսւշվառող տեղական 
բյուջեի գանձապետակսւն հաշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրւսքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական յիագորություև, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրաւիսկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Ռոբերտ Մուխայևլի Թորոսյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 84081 
/ութսունչորս հազար ութսուևմեկ/ձձ դրամ, որպես 05-056-0343-0018, 05-056-0306-0155, 05-056-0304–
0030, 05-056-0339-0340, 185-016 կադաստրային ծածկսւգրերով գույքերի գույքահարկհրի գումար, 
ներառյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գւսփսռի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ւսմսվւս ընթսւցքում կամ ձայաստսւնի ձաևրապևտությաև վարչական դատարան՝ 
երկամսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրեյու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն եևթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությաև միջոցով աևբողոքւսրկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացբի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկւսնացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւև մասին օրենքով սահմանված պատշսւճ իրազեկելու 
օրվաև հսւջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստանի Հանրապետությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ա/ՋոզՋ§հՁզտ6էաՁՈ@§րոՁմ.ւ։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի 1\՚ 798-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Լյովա Վաղարշակի Կարոյանը (անձնազիր ՃԲ0207988, ՀԾՀ 3811590065 հաշվառված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Մարշալ Բաքաջանյան 12) հանղիսանալով 
զույքւսհւսրկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հայմլային օրենսզրբով սահմանված կարգով չի կասոսրել զույքահսւրկ 
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին 
«Վարչարարույպան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" 
եևթւսկեաի հիւէքով Գւսվւսռի համայևքապեաարաևի աշխսւտակազմում հսղ՜ւուցվել Է ւիորչական վւսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարւսրության հիլքունքևերի ե 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետույպան օրենքով սահմանված վարզով հարուցված 
ե իրսւկւսնւսցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հսւնզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելու| զործի բորտ հանզամսւնքևերր, 
վարչական մարմիևը հաստատված Է համարում հետնյալը.
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Հւսմւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւռրւսւհսղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմաևւիսծ 
զույքսւհարկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-056-0034-0018-001, 05-056-0328-0065, 
05-056-0341-0038 կւսղսատրային ծսւծկւսզրով հողսւտեսքերը հանղիսւսնում են Լյովա Վաղւսրշակի 
Կարոյաևի սեփակաևությունը։
Անշարժ զույքեյւի համար վճարմաև ենթակսւ գույքահարկը կազմում Է 44 837/քւսռասունչորս հազար ութ 
հայղուր երեսունյոթ/ՀՀ ղրամ, ինչը 2008-2021 թթ– ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Լյոփս 
Վաղարշակի Կւսրոյսւնի կողւփց նշված ժամանակսւհատվածի գույքահարկը օրենքով սւսհմւսևւիսծ 
Ժամկետոււ1 չվճսւրելու արղյունքում առսւջացելէ զույքահարկի համար տույժ 20801/քսւսն հազար ութ 
հարյուր ւ1եկ/ ՀՀ ղրամի չափուի
2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին «Վարչարարության ն վստչսւկան վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1֊ ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետւսրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևականևրում 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրավիրվելեն ւիսրչական ւիսրույյծի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 26.09.2022թ. ծւսևուցում ՁշմՋ1՜Ջ1՜.Ջա 
կայքում/ Լյովա Վաղարշակի Կարոյանը։ Վերջինս չի նևրկայացել վարչական վարույթի լսոււ1ներին։
1 0 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականսւցվելեն պատշաճ ծանուցվւսծ Լյովա Վաղարշակի 
Կարոյանի բացակայությամբ։
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ձձ Սահմաեադրությաե 45-րդ հողվածի համսւձայն՝ յուրաբանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մուտքսւգրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 224-րդ հողվածի՝ անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականությսւն իրավունքով պատկսւնող հարկմւսն օբյեկտ համւսրվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ձայաստանի ձանրապետությւսն համայնքների բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեության արղյուևքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունևերը և ֆիզիկւսկաև սւնձինք 
ւսևշստժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հողվածի Յ֊ րղ մասով սահմանված 
ղեպքերում ու կւսյւգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտսւվորության գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայւսլ 
հաշվի ւսոևելով սույն հողվածով սահմանված աոանձնահատկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հսւրկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մստում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման եևթսւկահարկի, ինչպես նաև ղրա գծով տույժերի և /կւսմ/ տուգանքների 
գումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվւսոող տեղական 
յղաջեի գաևձապետական հաշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401 գոլ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավւսրմւսն մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիագորություն, օրենքով սահմւսնւիսծ կարգով կազմւսկերպում է գույքահւսյւկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց ևկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցնեյւ։
Եյնելով վերոգրյափց և ղեկավարվելով ձձ Սսւհմանադրությամբ, ձձ հարկային օրեևսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսն ակտերի մասին», «Տեղական ինքևակաոավարմւսն մասին», «Վարչարսւրույծյան հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողկւսծներով, որոշումեմ

1. կովա Վսւղստշակի Կսւրոյաևից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 
65638/վսղծսուևհիևգ հագար վեց հարյուր երեսունութ/ձձ ղրամ, որպես 05-056-0034-0018-001, 05-056-0328֊ 
0065, 05-056-0341-0038 կաղաստրային ծածկագրերով գույքերի զույքահարկերի գումար, ներւսոյալ 
տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավւսոի համայևքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու սւմսվւս ըևթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատսւրելու ղեպքում, «Վստչարւսրության հիմունքների ե վարչական 
վսղւույլծի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմաև՝ ձձ ԱՆ ձսւրկաղիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
ղաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստարման ընթացքի ևկատմամբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ըևղունման մասին օրէնքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորղող օրը։
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2,այսւստւսնի 2աևրապետությւսև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք 

ԼԼ  Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ջ§հՋ^^ք6էՋր^ո@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ  Մ
13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 799-Ա

2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր դ  հողվածի 1-ին կետի 
24) ֊ րղ ենթւսկեաով, ԼԼ կառավարությաև «ԼԼ քսպաքայիև և գյուղակաև բնակավայրերուն 
ներբնւււկավայրային աշխարհագրական օբյեկտների աևվաևակոչմաև, անվանափոխման, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակապման վայրի համարակալմաև, 
հասցեւսվորւ1ան ու հասցեների պետական զրաևցման կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրանցմաև լիսւզոր մարմին սահմանելու ւ(ասիև» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ ե փոփոխություևներ կատարելու մասին ԼԼ կառավարությաև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմամբ, որոշումեմ

1.2.2. Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Բոշևաղյան փողոց թիվ 5 բազմաբնակարան 
բնակելի շենքից հյուսիս ընկած /կաղաստրային ծածկագիր 05-001 –0384–0022֊ից/ համայևքային 
սեփականություն հաևղիսացող հողամասից առանձնացնել 0.00231 հա մակերեսով 
բնակավայրերի ևպւստակային ևշաևսւկության բնակելի կւսռուցւսպսւտւհսև զործառևսւկւււն 
նշսւևակությաև հողատարածքը և տրամսպրել Գավառ համայնք Բոշևաղյան փողոց 1-իև 
փակուղի թիվ 2/1 հսւսցեև։
2. Սույն որոշումը հիմք Է պետական զրանցում ստանալու համար։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեաությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ> Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՅր^^Յ§հՅ^Յք0էՅր^ո( )̂§րո3^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 800

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 1 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳԱՅ ԱՆ Ե ՆՈՐԻԿԻ ՉԱՐՎԱԳԱՐՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՌԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՌԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրսւվուևքը հաստատող փաստւսթղյՅերը չպահպաևված անհատական 
բնակելի տների կստզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, Տեղական 
Ինքնակսաավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ 
Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հանրտպետության քաղաքային և զյուղական 
բնւսկավայրերում ևերբևակափսյրւսյին աշխսւրհազրական օրյեկտների սւևվաևակոչման, 
աևվանափոխությւսն, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակւսյմաև վայրի 
հւսմւսրակալման, հասցեավորմսւև ու հասցեների պետական զրւսնցման կսւրզը հաստսւտեյու և 
հասցեների գրաևցմաև փազոր մարմիև սահմանելու մասին» թիկ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություևևեր կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի 14 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 05.07.2022թ. տրվահ Գսւվւսռի հողային բարևկւոխումևերի և 
սեփսւկաևաշնորհման հւսևձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քւսղվւսծքը, րստ օրենքի 
ժառւսնզության իրավունքի վկւսյազրով/տրված 26.09.2022թ–ին/ զույքի նկատմամբ ժսաաևզ 
Գայսւևե Նորիկի Չարվաղարյանի/ծնկած 28.09.1981 լ .̂/ ղիմումը, «ուրբաև հաուսիևզ» ՍՊԸ֊ ի 
կողմից տրված հողամասի ու շեևք֊շիևություևևերի հատսւկազծերր, համաձսւյն որի Գավառ 
համայնքի Կենտրոնակաև Հրապարակ 1 ֊ ին նրբանցք թիվ 1 հասցեում զտնվող ըևղհւսնուր 
հողսւմասը չսոիազյւվել Է, եսաւկացվելէ 0,02 հա, ինչը փսւստացի կսւզմում է 0,03274 հա, որը 
Գայսւնե Նորիկի Չարվաղւսրյանի/ծնվւսծ 28.09.1981 թ՜ին/, ժառանզության իրավունքով 
պատկանող հողամասն է և հւսշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 200,6 քմ մակեյւեսոկ 
շեևք-շինությունևերը/կսաուցված 1991թ./, որոնց կսաուցմաև ու սպասարկմսւն համար 
անհրաժեշտ 0.03274 հա հողսւմասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզյւքի 60 ֊ րղ հողվսւծով 
սահւքանված սահմանւսփակումների ցանկում, ինչպես նաև իևժեևերատրաևսպորտային 
օրյեկտների օտարմսւն զոտիևերում, չ|ւ առաջացնում սերւլիտուտ, որոշումեմ

1. Վերականգներ Գավաո համայնքի Կենտրոնակաև Հրապստւսկ 1-ին նրբանցք թիվ 1 հասցեում 
զտնվող զույքային միսւվորի նկատմամբ Գայսւևե Նորիկի Չսւրվաղարյանի /ծևվսւծ 28.09.1981թ– 
իև/, հողօզտազործման իրավունքը, բնակելի տան կառուցմաև ն սպասարկմսւն համար 0.02 հա 
օրինական հատկւսցվսւծ հողամսւսից ւսվելփսատացի օզտւսզործվող 0.01274 հսւ հողամասի 
զույքսւյին իրավուևքևերը ճաևւսչելով ևրան սեփականության իրավունքը 0.03274 հա ըևղհաևուր 
մակերեսով հողամասի նկատմամբ և օրինական կառուցված 200,6 քմ մակերեսով



շինությունների /կառուցվսւծ 1991թ./ նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրապետվալ գույք։
2. Բնակելի տանը տրամադրել Գավառ համայնք Կեևարոևական հրապարակ թիվ 5/1 հասցեև։
3. Շենք շինությունները >են հակասում քաղաքաշիևական նորմերին և դրանց մակերեսները 
որոշվում են քսւրտեզագրման, ղեողեզիայի, չափսպրման /եաշվաոմսւն/ և հորրսշիևարարությսւն 
ղործուևեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող կազմակերպություևների /աևձի/ կողմից 
տրվսւծ հաաակաղծերիև համապատասխան։
4. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ ղույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի ղրանցմսւն միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևբևերի պետական 
զրաևցում կատարելու համար։
5. Օյւոշման կատարմսւև հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅV̂ ր̂ Յ̂§հ̂ Յ̂ր6է̂ ր̂ ո(̂ )§րո3̂ 1.̂ օտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 801-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԴՅԱՆ 8-ՐՂ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 11 ՀԱՍՑԵԻ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԳԱՅԱՆԵ ՆՈՐԻԿԻ ՉԱՐՎԱՂԱՐՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Իևքևակառավարմաե Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) կեաի 
պահանջներով, ՀՀ Հողային օրենսգրքի 64 հոդվածի պահանջներով ՀՀ Կււաավարության 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հւսնրւսպեաության քսպաքայիև և գյուղակաև բնակավայրերուն 
ներրևակավայրայիև աշխարհագրական օրյևկաների անվանւսկոչմւսն, աևվանափոիտւթյաև, 
անշարժ գույքի՝ ըստ ղրւս գանվելու և /կամ/ աեղակայմաև վայրի համարակալմւսն, 
հասցևավոլււքան ու հասցեևերի պետական գրաևցմաև կսւրգը հաստատելու և հասցեների 
գրանցմաև լիւսզոր մարմիև սւսհւքւսնելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման լքեջ լրացումներ ե 
փոփոիտւթյուններ կատսւրելու մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021 թ ֊ի  Ի1 233-Ն որոշման 
պահանջներով, 23.01.1990թ. տրված սեփականությաև վկայագիրը և հիմք ըևղուևելով ըստ 
օրենքի ժառանգությաև իրավունքի վկայսւգրով/տրված 26.09.2022թ ֊ին/ գույքի նկատմամբ 
ժառանգ Գայւսնև Նորիկի Չարվաղարյանի /ծևվսւծ 28.09.1981թ ֊ին/, ղիլքումը, «ուրբաև 
հաուսինգ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված հողամւսսի հատակագիծը, որի համաձայև Գավաո համայնքի 
Սայաղյաև 8 ֊ րդ  ւիողոց թիվ 11 հասցեում գտևվող ընդհանուր հոդամասը չափագրվեյ Է 
հատկացվելէ 0.12 հա, ինչը փաստացի կազմում է 0.13396 հսւ, որը Գւսյանե Նորիկի 
Չարվաղարյանի /ծնկած 28.09.1981 թ՜ին/, ժառանգությաև իրավունքով պատկանող հողամասն է, 
և հաշվի ւսռնելով, 0,13396 հա հոդամասը չի գտևվոււք ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րղ հողվւսծով 
սահմանված սահմանափակումևերի ցանկում, ինչպես նւսև իևժեևերատրանսպորտային 
օբյեկտների օտւսրմաև գոտիևերում, չի առաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Վևրակաևգևել Գավւսռ հւսմայնքի Սայաղյաև 8-րղ փողոց թիվ 11 հասցեում գտնվող գույքսղին 
ւփավորի ևկւստմամբ Գւսյւսևե Նորիկի Չարւիսղււղղւսևի /ծևվսւծ 28.09.1981 թ՜ին/, 
հողօգտւսգոյւծմսւն իրավունքը, բնւսկեյի տան կսաուցմաև և սպաւււսրկւ1աև հւսմար հսւտկացված
0.12 հսւ մակերեսով հողւււմսւսից փասւռւււցի սւվել օգտագործվող 0.01396 հա գույքսւյին 
իրւսվուևքևերը, ճանւսչելով նլււս սեփակւսևության իրավունքը 0.13396 հա ընդհանուր 
մակևրեւտվ հողւսւ1ասի նկւստմսւմր՝ որպես օրիևւսկւսն տիրւսպետվող գույք։
2. Տնւսւքերձ հողւսմւսսին տրւսմագրել Գավառ համայնք Սայսւղյան 8 ֊ րղ  փողոց թիվ 11 հսւսցեև։
3. Սույն որոշումը ևեըկայսւցնել ՀՀ ւսնշարժ գույքի կաղաստրյ^ատսւկան կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրւսևցման միսւսևւսկսւև ււտոյււսբւսժանոււՐ գույքսւ/^1/իլ^ւսվունքնհրի պետական 
գրանցում կւստարելու համար։
4. Որոշման կատւսրլքան հսկողություևը դնել Գսքւխ^ռ/էաքմւ/լ փ ղեկաւիսրի տեղակւսլ Գ. 
Բոշյաևի վրւս։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի Հանրապեսաւթյսւն Գերլսւրքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ջ§հ^պՁթ0էՅր^ո@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 802-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՐԵԿԱՄՈԻԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 46/1 ՀԱՆԴԻՍՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀ 
ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՀԱՆԴԻՍՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀԸ ԵՎ ՇԻՆՈԻԹՅԱՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ 
ՍՊԱՍ ԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Ինքնակառավարման Մասին ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր դ  հողվածի 24) կետի ՀՀ 
կառավարության 18.05.2006 թ. թիվ 912-Ն որոշմամր հաստաավսւծ «Ինքնակամ կառույցների 
օրինսւկաևացման և աևօրինմաև կարզը հաստատելու մասին», կարզի 34-րղ, 35-րղ, 35.1 ֊րղ, 36– 
րղ, 3 7 ֊ր ղ  և 39-րղ կետերի Գավառ համայնքի ավազանու 09 սեպտեմբերի 2022 թվականի թիվ 9 
նիստի թիվ 109-Ա որոշման պահանջներով և հիմք ընղունելով ինքնակամ կսւռույցն 
իրւսկւսևացրած ւսևձ Բաբկեև Աշոտի 1սսւչիկյսւնի, Գավսա համայնքի ղեկավարին 
հւսսցեւսզրված ղիմումը ն օրիևակւսնացման համար սահմանվսւծ վճսւրևերի աևղորրազրերը, 
նկատի ունենալով, որ ինքնակամ կւսռուցված ավտոտևսւկը օրենքով սահմանված կարզով 
օրինակսւևացվել Է որպես համայևքային սեփակաևություև /անշարժ զույքի նկատմամբ 
իրավուևքևերի գրանցման վկայական Ի1 01072022-05-0022, տրված 01.07.2022թ./, որոշում եմ 1

1. Գավառ համայնքի Բսւրեկամության փողոց 46/1 հանղիսություևների սրահ հասցեում զտնվող 
համայնքայիև սեւիականություն հանդիսացող, օրինական ճւսնւսչված 152,68 քմ արտաքին 
/133,04 քմ ներքին/ մակերեսով հանղիսություևների սրահը և շիևությաև զբաղեցրած ու 
սպսաարկմաև համար նախատեսված 0.09064 հա մակերեսով հողամսւսը, 
համապատասխւսևւսբար հանղիսություևների սրահի 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 7866 
/յոթ հազար ութ հարյուր վսւթսունվեց/ ՀՀ ղրսւմ արժեքով, ըևղամենը 1201000 /մևկ միլիոն երկու 
հարյուր մեկ հազար / ՀՀ ղրսւմ,և հանղիսություևների սրահի համար առանձնսւցվսւծ ընդհանուր 
0,09064 հա հողամասը, որից 305,36 քմ հողամասի 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար հողամասի 
կաղաստրւսյին արժեքով 514,8 /հինզ հարյուր տասևչորս սւմբողջ ութ տասնորդական/ ՀՀ դրամ 
արժեքով, 601,04 քմ հողամասի 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար կաղաստրսւյիև արժեքի 
եռապատիկով 1544,4 /մեկ հազար հինգ հարյուր քւսռասունչորս ամրողջ չորս տասնորդական/ 
ՀՀ դրամ արժեքով ընղամեևը 1085450 /մեկ միլիոն ութսունհիևզ հազար չորս հարյուր հիսուն/ ՀՀ 
ղրսւմ և տվյւսլմիավորի նկատմամբ համայնքի աևվւսմբ զույքային իրավուևքևերի պետական 
զրանցմսւն համար իրակւսևացվւսծ վճսւրևերի փոխհատուցմաև վճարների 35000 /երեսուևհիևզ 
հազար/ ՀՀ դրամ արժեքներով, ուղղակի վաճառքով օտստելու ինքնակամ կառույցև 
իրականացրած Բաբկեև Աշոտի 1սաչիկյաևին։



2. Շեեք շինություեեերը չեն հակւսսում քաղաքաշինւսկաև եորմերիև և ղրաևց մակերեսները 
որոշվում են քարաեզագրմաև, զեողեզիայի, չափագրմաե /հաշվսամաե/ և հողաշիևարարությաև 
զործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող կազմակերպուէուևների /աևձի/ կողմից 
աւսրված հաաակազծերիև համապատասխան։
3. Հաևձևարսւրել աշխաաակազմի իրավարանական րաժնի պետ Արա Գևորզյանիև օրենքով 
սահմանված վարզով Բարկեն Աշոաի 1սաչիկյանի հետ կնքելու ուղղակի վաճառքի 
պւսյմւսնազիր։
4. Որոշման կաաարման հսկողությունը ղնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրսւ։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում հրապարսւ1

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԱԱԲ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապեւոությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի ւ1արզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՋր^^Ձ§հՋ^^^թ է̂ՋրՋՈ@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 803-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔ ՀԱՅԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԵՑԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 29 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԱՐԹՈԻՐ ՄՈԻ1ՍԱՆԻԿԻ ԳԱԼՈՅԱՆԻ, ՎԵՐԱ ՄԻՇԱՅԻ ՀԲՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԵՎ ՎԱՐԴ ԱՆ 

ԱՐԹՈԻՐԻ ՀՈՎՀԱՆԵՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎԲԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ Հողային օրենսգրքի 64-րղ հողվածի 2-րղ կետի, «Իրավուևքը հաստատող 
փաստւսթղթերը չպահպաևվւսծ անհատական բնակելի տևերի կարգաւլիճակի մասին» 
10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Տեղական ինքևակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ 
հողվածի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի 
Հւսևրւսպետության քաղսւքւսյին և գյուղւսկաև բևսւկավայրերում ևերբնսւկավայրայիև 
աշխարհագրական օբյեկտևերի անվաևակոչմաև, աևվանափոխությաև, անշարժ գույքի՝ ըստ 
ղրւս գտևվելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների 
պետական գրաևցմաև կարգը հաստատելու ե հասցեների գրաևցմաև լիւսզոր մւսրլքիև 
սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման ւքեջ լրացումներ և փոփոխություններ կաւռւսրելու 
մասին ՀՀ կառւսվւսրության 25.02.2021 թ ֊ի  1Ժ233-Ն որոշման պահանջներով, 26.12.2002 թ-ի թիվ 
ՀՕ-510-Ն ՀՀ օրենքի 7-րղ րղ հողվածի պահանջներով, և հիմք ընղունելով Արթուր Մուխանիկի 
Գայ պանի /ծնված 17.01.1965թ–ին/ փւսզոր ներկայացուցիչ Զուփետսւ Համազասպի 
Եղիազարյաևի /ծնկած 30.10.1953թ ֊իև/ ղիւէումը, Գավառ համայնքի կողմից 30.09.2022թ. տրված 
«Հողային բարեփոխումևերի և սեփւսկանւսշնորհմաև հաևձնաժողովի» 07.04.1991 թվւսկանի յ»իվ 
19 որոշումից քաղվածքը, որի համաձայև Արթուր Մուխւսևիկի Գալոյաևի/ծնված 17.01.1965թ– 
իև/; Վևրա Միշայի Հովհաևնիսյանի/ծնված 01.04.1973թ–իև/ և Վարղան Արթուրի Հովհսւնեսյւսնի 
/ծնկած 02.01.1990թ–ին/ ընտաևիքիև սեփսւկանաշնորհվել Է 1 բաժին 0.91 հսւ հողամաս և քւսղւսք 
Գավառ Հացսաատ թաղամսւսի Կսւրեյան փողոց թիվ 29 հասցեոււէ գտնվող Արթուր Մուխանիկի 
Գալոյաևի ընտանիքի կողմից փաստացի տիրապետվող ւռևամերձ հողամասր, որը չափագրվել 
ե և համաձայև «Հայր և որղի Դավոյաևներ» ՍՊԸ կողմից տրված հողամւսսի հատակագիծի 
փաստւսցի կազմում Է 0.22897հա, /կաղաստրայիև ծւսծկւսգիր 05-001-0462-0001/, և հւսշւփ 
առնելով, որ կ՜ււսստւսցի տրապետվող հողամասր չի գերազանցում սեփականաշևորհված 
ըևղհանուր հողաբաժնի 20%-ը և օրինական կառուցվսւծ 136.86քմ մակերեսով շեևք ֊ 
շիևություևևերը /կառուցվսւծ 1973թ֊ին/, ու փաստացի տրապետվող հողամասր չի գտնվում ՀՀ 
հողային օրենսգրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմաևափակոււէևերի ցաևկում, ինչպես 
ևան ինժեևերատրաևսպորտային օբյեկտևերի օտարման գոտիևերում, չի առաջացնում 
սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերակաեգևել Գավաո քւսղաքի Հացառատ թաղամասի կւսրեյաե փողոց թիվ 29 հասցեում 
ղտեվող ղույքւսյիե միավորի նկատմամբ Արթուր Մուխաևիկի Գալոյաևի /ծևված 17.01.1965թ–իև/, 
Վերսւ Միշսւյի Հովհաևևիսյաևի /ծեված 01.04.1973թ–իե/ և Վսւրղան Արթուրի Հովհաևեսյաևի 
/ծեվւսծ 02.01.1990թ–ին/ եողօղտաղործմաև իրավունքը, բնակելի տան կսաուցմաև և 
սպասարկմաև համար հատկացված 0.15հա մակերեսով հողամասի գույքայիե իրավունքները, 
ճսւևաչելով ևրաևց սեփականության իրավունքը /փասաացի արապեավող, 
սեփականաշնորհված ըևղհանուր հողւսբաժևի 20%-ը չգերազանցող/ 0.22897 հա ընդհանուր 
մակերեսով հողամասի և օրինական կառուցված 136.86քմ մակերեսով շեևք֊շիևությունևերի 
/կառուցված 1973թ ֊ին/ նկատմամբ։
2. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի 
զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքայիև իրավուևքների պետական զրաևցում 
կատարելու համար։
3. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գսւվառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20<ձքթ. 
ք. Գավառ



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստաևի Հանրապետությւսև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ջ§հՋ^^թ6էՋրՅՈ@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվւսկանի 14 804-Ա

ԳԱՎԱՈ ՔԱՂԱՔԻ ԱՋԱՏՈԻԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 25ա ՀԱՍՑԵԻ ԹԻՎ 2 ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱԿՈԲ ՍԻՄՈՆԻ 

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 64-րղ հողվածի, «Հայասաաևի Հաևրապեաության 
հողային օրենսզրքում լրացումներ ն փոփոխություևևեր կւսւռարելու մասին» 04.10.2005թ. 
ըևղուևված ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքի 23-րղ հողվածի, Տեղական Ինքևակաոավարման Մասին ՀՀ 
օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կեաի պահանջներով, ՀՀ Կաոավարության 29.12.2005թ. «Հայասաաևի 
Հաևրապեաության քաղսւքային և զյուղական րևակավայրերում ևերբևակավայրային 
աշխարհազրակաև օբյեկաևերի աևվաևակոչմսւև, աևվանափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըսւո 
ղրա զանվելու և /կամ/ աեղակայմաև վայրի համարակալման, հասցեավորմաև ու հասցեևերի 
պեաական զրանցմաև վարզը հասաաաելու և հասցեևերի զրանցմաև լիսւզոր մարմիև 
սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություևևեր կաաարելու 
մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021 թ-ի 14233-Ն որոշման պահանջներով, 18.05.2006թ. 
«Ինքնակամ կաոույցևերի օրինականացմաև և անօրինմսւև վարզը հաստատելու մասին» թիվ 
912-Ն որոշումևեըի պահանջներով, հիմք ըևղուևելով ինքնակամ կաոույցևերի հաշվաոման 
տվյւսլների մուաքազրման ծածկազիրը՝ 20227ՍՐՈՏ1Տ; մուաքազրված 28.02.2022թ 
պահանջներով, և հիմք ըևղուևելով ՀՀ պետական զույքի կառավարմաև նախարարության 2002 
թվականի դեկտեմբերի 13-ի 14464֊Ու «Պետական զույքի մասևավորեցմաև պայմանազիրը», 2002 
թվականի դեկտեմբերի 2 0 ֊ի  ներքին սաուծաիփ պայմանազիրը Հակոբ Սիմոևի Ավետիսյանի 
/ծնված 22.12.1975թ./ դիմումը՝ ք. Գավաո Ազատությսւև փողոց 25սւ հասցեում զտնվող իրեն 
սեփականությաև իրւսվուևքով պատկաևող 611.52 քմ. մակերեսով թիվ 2 պահեստի զբաղեցրած և 
սպասարկմաև համար հատկացվւսծ հողամասի զույքայիև իյւավունքևերը վերականզնելու 
մասին, ինչպես նաև հաշվի աոնելով, որ Հակոբ Սիմոևի Ավետիսյաևին /ծնված 22.12.1975թ./ 
պատկաևող թիվ 2 պահեստը և սպասարկամաև համար հատկացված հողամւսսը չափսւզրվել Է 
/կաղաստրայիև ծածկագիր 05-001-0294-0009-0002/ և ըստ «Ղսւվիթ Աոաքերաև Արամի» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողամասի ու շեևք-շիևությունևերի հատակազծերի, թիվ 2 պահեստի շինության 
պահպանված մասը կազմում Է 316.48 քմ (1975 թ. կաոուցված թիվ 2 պահեստի 611.52 քմ 
մակերեսից չօզտազործելու հետևսւնքով 295.04քմ մակերեսը փլուզվելէ) աոկա է 67.49քմ 
մակերեսով ինքնակամ պարիսպ և ծածկ /կաոուցված 1990–1991թթ/, թիվ 2 պահեստի 
զբաղեցրած հ սպասայւկմաև համար հատկացված հողամասի ընղհաևուր մակերեսը փաստսւցի 
կւսզմում է 0.08572հա; որի կաոուցմաև ու սպասարկմաև համար անհրաժեշտ հողամասը չի 
զտնվում ՀՀ հողային օրեևսզյւքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմաևափակումների ցանկում, 
ինչպես նաև իևժեևերատրանսպորտայիև օբյեկաևերի օտարման գոտիևերում, չի աոաջացևում



1. Վերւսկանղևել Գավառ քւսղաքի Ազաաությաև փողոց 25ա հասցեում ղտեվող ղույքւսյիև 
միավորի ևկատմամբ Հսւկոբ Սիմոևի Ավետիսյւսնի /ծեված 22.12.1975թ./ հողօգտագործմաե 
իրավունքը թիվ 2 պահեստի կառուցմաե ե սպասարկմաև համար՝ 0.08572հա մակերեսով 
հողամասի ղույքւսյիև իրավուևքևերը, ճսւևաչելով Հւսկոբ Սիմոևի Ավետիսյւսևի /ծևված 
22.12.1975թ./ սեփականության իրավունքը 0.06115հա ըևղհաևուր մակերեսով հողամասի և ղրա 
վրա գաևվող 316.48քմ մակերեսով (1975 թ. կառուցված թիվ 2 պահեստի 611.52 քմ մւսկերեսից 
չօղտաղործելու հետևաևքով 295.04քմ մակերեսը փլուզվեյ է) պահեստի նկատմամբ՝ որպես 
օրինական տիրւսպետվող ղույք, իսկ 67.49քմ մակերեսով ինքնակամ կառուցված պւսրիսպր և 
ծածկը ճւսնւսչել ինքնակամ։
2. Վերակւսևգևել Գսւվառ քսւղաքի Ազատությաև փողոց 25ա հասցեում ղտևվող ղույքւսյիև 
միավորի նկատմամբ Հւսկոբ Սիմոևի Ավետիպաևի /ծևված 22.12.1975թ./ հողօղտաղործմսւն 
իրավունքը թիվ 2 պահեստի կառուցմաև և սպասարկմաև համար՝ 0.08572հա մակերեսով 
հողամասի ղույքւսյիև իրավուևքևերը, ճսւևաչելով Հսւկոբ Սիմոևի Ավետիպաևի /ծնւիսծ 
22.12.1975թ./ սեփականության իյւսւվունքը 0.06115հա մակերեսով հողւսմասից ավեյ 0.02457 
ընղհանույւ մակերեսով հողամասի նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրւսպետվող ղույք՝ 
համաձւսյև «Հայաստւսևի Հւււնրապետուլծյւսն հողային օրենսղրքում լրացումներ ն 
փոփոխությունևեր կատարելու մասին» 04.10.2005թ. ըևղուևվւսծ ՀՕ-199-Ն ԼԼ օրենքի հողամասը 
սեփակւսևությաև իրավունքով աևհւստույց ձեռք բերելուց հետո հողամասի կամ ղրա մասի 
ստուվաճառքի, ևվիրւստվության, փոխանակմաև կամ իրակւսբանակսւն սւնձանց յուծւսրոււփց 
հետո նրա հիմնաղիրներին (մասնակիցևերին) հւսնձևման, ւսյղ թվում՝ պւսրտւստերերի 
պահաևջների բավւսրարման կամ բռևազաևձմաև հևտևանքով հողամասի իրացմսւև (այղ թվում 
ղրավառուի կողմից բռևաղաևձմաև հետևաևքով հողամասը զրավատուից ձեռքբերմւսն) 
ղեպքուլք անկախ այն հանղամանքից, յսե հողամասը ձեռք է բերվել հւստուցմամբ կամ 
սւնհատույց, ձեռք բերողը պետական կամ համայնքային բյուջե պետք է կճարի հողամասի տփսւլ 
պսւհին ղործող կաղաստրային արժեքը։
3. Հակոր Սիմոևի Ավետիպաևի /ծնւիսծ 22.12.1975թ./ պատկանող թիվ 2 պահեստին տրամւսղրել 
Գավառ համայնք Ազատությաև 2-րղ փողոց 2-րղ փակուղի թիվ 10 հասցեև։
4. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ ղույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ ղույքւսյիև իրավուևքների պետական 
ղրանցում կատարելու համար։
5. Որոշման կատսւրմաև հսկողություևը ղևել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւնի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

շօհՀ թ.
ք.Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոաևի Հաևրապեւռությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ջ§հՋ^Ձթ6է^^րՅՈ@§ա^^1.̂ օա

05-001-1039-0540 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 0.0368 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԸ
ԽՈՏՀԱՐՔԻ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավւսկաև սւկաերի մասին» 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքևակառավարման մասին» Հայասաաևի Հանրապեաության օրենքի 35-րղ հողվածի 24 կետի և 
43 ֊ր ղ  հողվածի, «Հայասաաևի Հանրապեաության զյուղաաևաեսական նշաևակությաև հողերի 
հողատեսքերի փոփոխմաև կարզը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարությաև 17.09.2017թ. թիվ 
1066 որոշման ղրույթներով, ևկսւաի ունենալով, որ ևշված հողատեսքն ի սկզբանե ևղևլ Է 
խոտհարք, որոշումեմ

1. 05-001-1039-0540 կաղաստրայիև ծածկսպրով 0.0368 հա մակերեսով վարելահողր փոխաղրել 
3-րղ կւսրզի խոտհարքի։
2. Որոշման մեկ օրիևակր ներկայացնել ՀՀ ԿԱ անշարժ զույքի կադւսստրի անշարժ զույքի 
զրւսնցմւսն միասնական ստորաբաժանում։
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ըևղուևմաևը հաջորղող օրը։

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
14 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 805-Ա

ք.Գ՛ավար)

.ՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեզարբունիքի մարզ, բ. Գավսւռ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ջ§հՋ^Յբտէ^ր^ո@§աՋ^1.^օա

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ /ՄԻԱՑՄԱՆ/ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐՆ ՈԻ 
ՓՈԹԱՆՑՄԱՆ ԱԿՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմսւտխլ իրավւսկան սւկաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 
23-յպ հոդվածի, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 64-65-րդ հոդվսւծևերի, «Տեղական 
իևքևակառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր դ  հոդվածի 35-րդ հոդվածի 24) կետով, 
«Իրավարաևակաև աևձւսնց պետական զրւսնցմաև մասին» ՀՀ օրենքի դրոյթներով, որոշումեմ

1. Հաստատել
1.1. Միւսցման ձևով վերակազմակերպվող «Գավսաի Հ. Թալալյսւևի աևվւսև երաժշտական 
դպրոց», «Գավառի Գ. Դարապանի սւևվաև դուդուկի մասնազիտացված երաժշտական դպրոց» 
հաւէայևքսւյիև ոչ սանտրայիև կազմակերպուէուևևերի իրավարւսևական անձաևց 
վերակազմակերպմաև (միսւցմսւև) պայմաևսպիրը։
1.2. «Գսւվառի Հ. Թալայյանի անվսւև երաժշտական դպրոց» վերակւսզմակերպկող հւսմայնքայիև 
ոչսաևտրայիև կազմւսկերպությանև իրսւկահաջորդության կսւրզոկ ւիոխանցվոդ «Գավառի Գ. 
Դարապանի սւևվաև դուդուկի մսաևազիտացկած երաժշտական դպրոց» համւպնքային ոչ 
սանտրողին կազմակերպության զույքայիև և ոչ զույքսւյիև իրսւվունքևերի և 
պարտակւսևությունների փոխւսնցմաև 14.10.2022թ. սւկտր։
2. Սույն որոշւ հւսջպպող օրը։

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
17 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի Ա 806-Ա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱ ՎԱ Ո ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսցասասւևի ճսւնրապետությաե Գեղարքունիքի մսւրզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 $̂ ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅո@§աՅւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
18 2.ՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 807-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Վ. ՄԱՄԻԿԲՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 31 2ԱՄՑԵԻ 
ԶՈՐԻԿ ՌԱՖԻԿԻ 2.ԱՄԲԱՐՁՈԻՄՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ 
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 2.ԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 2ՈՎԱՄԱՍՈԻՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ 

ԿԱՈՈՒՑՎԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակտերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 
«Տեղական իևքնակառավարմաև մասին» 2.2. օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և «Ինքնակամ 
կւսռույցների օրիևականացմաև և տնօրինման կսւրղը հսաաատելու մասին» 22 կւսոավարությսւն 
«Ինքնակամ կաոույցևերի օրինակսւնացմաև և տնօրինման կարզր հաստաաե|ու մասին» 22 
կւսոավւսրությւսն 18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կսւաարելու մասին 22 
կաոավարության 05 հուևվարի 2022թ ֊ի  Ի1 13-Ն որոշմւււն հւսստւստվւսծ կարգի, որակավորում 
ունեցող աևձ Թաթուլ Աշոտի Ջաևոյաևի /որակավորման վկայականի համար 0310 տրված 
05.12.2013թ/ կողմից 19.08.2022թ–ին արվւսծ ինքնակամ շիևություևները հաշվաոված լիևելու 
վերաբերյսւլ չափսպրմաև տվյւսլևերի ւ1ուտքւսգրւ(ւսն 2022Ճ\*/ՕԼ5\\^ ծւսծկսպիրը ու հաշվի 
ւսռնելով ինքնսւկւսլք շիևւսրսւրակաև ւսշխսււռաևքևեր իրւսկւսևացրած ւսնձ՝ Գւսվւսո հսւմւսյևքի 
Նորււսռուս բնւսկավայրի Վ. Մսւմիկոևյաև ւիողոց թիվ 31 հսւսցեի սեւիսւկանաաեր /սեւի, 
վկայական Իք 2631808/ Զորիկ Ռւււֆիկի 2,սւմբւսրձումյանի /ծևւլած 25.07.1981թ./ Գաւիսո համայնքի 
ղեկավարին հւսսցեաղյ՜ւած ղիմումը և նկւսաի ունենւսլով, որ կաոույցի պւււհւղւսևումը չի 
խախտում այլւսևձւսնց իրւսվուևքևերր և օրենքուլ պահպւսնվող շահերը կամ վտաևղ չի 
սւղւսոնում քւււղւսքացիևերի կյաևքիև ու ււաողջությաևը, ինչպես նաև հողամասը չի ղտևվում 22 
հողային օրենսգրքի 60-րղ հողւխսծով սահւքսւնված սահմաևւաիակումևերի ցսւևկում և 
ինժևներատրանսպորտսւյին օբյեկաևերի օտւսրման կամ անվտւսնգությսւև գոտիներում, 
կււաուցվւսծ չնև քսւղւսքաշիևւսկւսն նորմևրի ու կաևոևների Էսւկւսն խաղտումներուլ և չի 
ւսոաջացևում հսղ՜ւկւււղիր սերվյւտոււռ պահւսևջելու իրւսվուևք, որոշում եմ

1. Գւսվւսո համայնքի Նորատուս բնակւսվւսյրի Վ. Մսսփկոնյան ւիողոց յ&իվ 31 հւսսցեոս1 գտևւլող 
2007-2013 թյ&֊իև ինքնսւկւսլք կաոուցւլած 90,0 քմ արտաքին մակերեսով /69,40 քւ1 ներքին 
մտկերեււով/ ավտոտևւսկ-խորղաևոցը, 156,0 քմ արտաքին մա կերեսով/119,30 քլք ներքին 
մակերեսով/ խոհանոցը, 280,0 քւ1 ւսրտւսքիև մակերեսով/259,90 քմ ներքին մակերեսով/ 
ւսնասևւսշեևքր և 0,5 քլք մւււկերեսուլ պարիսւղը 1/ւէեկ/ /քաուււկուսի մետրի հւսմար 616,8/ վեց 
հարյուր տսւսնվեց աւքբողջ ութ տսաևորղակւսև/ ԼԼ ղրամ սւսհմանված լաստով, ընղւսմենր 
526,5x616.8-325000 /երեք հւսրյուր քսանհինգ հազար / ԼԼ ղրաւք սահմանվւսծ վճարով ճաևւսչևլ 
օրինական։
2. Որոշլքւսն ընղունմւսն օրվւսնից օրիևւսկանացլքւսն/հ՚ամ՜ար սահմանված վճարները՝ 60-օրյա 
ժւսմկեւռում չւլճւսրելու ղեւղքում որոշումը հւսմսւրվխե^վ^խւվը կորցրւսծ։
3. Սույն ոյւոշոււքր ուժի մեջ է մտևում հրաւղւսրպկւ(ան հսւջոյւղող օրը։

՚՜ԳԱՎԱՌ  2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԿԱՎ1 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետութիւն Գեղարքունիքի մարզի Գսւվառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋոգՋ§հՋգՅբտէՅրՁո@§ոա1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսևի Ի1 808-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Վ . ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 29 
ՀԱՍՑԵԻՑ ՀՅՈԻՍԻՍ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ
ՄԱՍԻՆ

Ղեկւււվարվելով Տեղական Ինքևակառավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րղ հողվածի 4-րղ և 5-րղ կետերով, ՀՀ 
կւսռավարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետությւսն քաղւսքայիև և գյուղակաև 
բևակավայրերում ևերբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի անվւսնակոչման, 
անվաևափոխության, անշարժ գույքի՝ ըստ ղրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի 
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրսւևցման կարգը հաստատելու և 
հասցեների գրաևցմաև լիւսզոր մարմիև սսւհւևսնելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու ւհսսիև ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստանի Հանրապետության կառաւխսրությւսն որոշումը պետական կամ 
համայնքային հողամասերում գտնվող ինքնակամ կառույցների նկատմամբ պետությւսն կամ 
հւսմայնքևերի սեւիսւկանության իրավուևքի պետական գրաևցմաև կարգը հաստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Իևքնակալք կւսռույցևերի օրիևւսկսւնւսցլքւսն ն տևօրինւքաև կարգը հաստատելու 
ւհսսիև,, թիվ 912-Ն որոշումներով, «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 143 կետով, հիմք 
ընղունելով ռրակավորում ունեցող աևձ ԹաթուլԱշոտի Ջաևոյաևի /որւսկավորման վկայականի 
համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 19.08.2022թ–ին ւռրկած ինքնակամ շիևությունները 
հաշվառված լինելու ւխրւսբերյււղ չափագրման տվյալևերի մուտքագրմաև 202227ԼԲ2Ճ 
ծածկագիրը, ինքնւսկամ կւսռույցն իրակսւևացրսւծ աևձ Զորիկ Ռւսֆիկի Հաւքբւսրձումյւսնի 
/ծննէած 25.07.1981թ./ դիմումը՝ Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի Վ. Մամիկոնյաև 
փողոց թիվ 29 հւսսցեից հյուսիս հատվածում իր կողմից ինքնակւսմ կւսռուցված 134,0 քմ. 
արտաքին /125,0 քմ. ներքին/ մակերեսով խոհանոցը, 194,0 քմ՝. արտաքին /177,2 քմ. ներքին/ 
մակերեսուլ ավտոտնակը, 4,0 քմ. արտաքին /2,50 քմ. ներքին/ մակերեսով անասնաշեևքը, 44,0 
քմ. արտաքին/40,0 քմ. ներքին/ մակերեսուլ ցախւսևոցը, օրինականացնելու մասին, ինչպես նւսհ 
հւսշվի առնելով, որ շիևությունները կառուցվսւծ Է համայնքային սեփականություն հանդիսացող 
հողատարածքի վրա, որի կառուցման ու սւղասարկմւսև համար անհրաժեշտ հողսւմւսսը չի 
գտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված սահմաևափակումևերի ցաևկում, 
ինչպես նւսև իևժեներատրանսպորտային օբյեկտևերի օտարւհսև կւսմ անվտանգությսւև 
գոտիևերոււԼ չի առաջացևում սերվիտուտ և կւսռույցը պահպաևելը չի խախտում այլաևձաևց 
իրավուևքևերը և օրենքով պահպաևվող շահերը կամ վտանգ չի սպսաևում քաղսւքացիևերի



1. Գավառ համայնքի Նորաաուս բնակավայրի ՜Վ. Մւսմիկոնյան փողոց թիվ 29 հասցեից հյուսիս 
ղտևվող 0,04226 հա հողամասը ղործառևակսւև ևշաևւսկությունը համապատասխաևեցնել 
Նորաաուս համայնքի գլխւսվոր հատակսւղծին որպես բնսւկավայրերի ևպատակային 
նշաևակությաև բնակելի կսաուցապաամաև ղործառնսւկան նշանւսկության հողատեսքի։
2. Գավառ համայնքի Նորաաուս բնակավայրի Վ. Մւսմիկոնյան փողոց թիվ 29 հասցեից հյուսիս 
ըևկւսծ հսւտվածում զաևվող համայնքային սևփակաևություն հաևղիսւսցող 0.04226 հա 
մակերեսով բևսւկավայրերի նպատւսկային ևշաևակությսւն բնւսկեփ կառուցւսպատմաև 
ղործառնսւկան ևշաևակությսւն հողամասի վրսւ ինքնակամ կւսռուցված 134,0 քմ. արաւսքիև
/125,0 քմ. ներքին/ մակերեսով խոհանոցը, 194,0 քմ. արտաքին /177,2 քմ. ներքին/ մակերեսով 
ավաոտևակը, 4,0 քմ. արտաքին /2,50 քմ. ներքին/ մակերեսով անասևսւշեևքր, 44,0 քմ. արտաքին 
/40,0 քմ. ներքին/ մակերեսով ցսվսւսևոցը, համարել հւսմւսյևքայիև սեփսւկանություն համաձայն 
կից ևերկայւսցվող հողամասի և շինությունների հատւսկւսղծերի։
3. Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի Վ. Մամիկոնյւսև փողոց թիվ 29 հասցեից հյուսիս 
ըևկւսծ հսւտվածում գտևվող համայնքային սեփակւսնություև հանդիսացող 0.04226 հա 
մակերեսով բնսւկավայրերի ևպատակային նշաևակությաև բնակելի կառուցւսպատմաև 
ղործսանական նշաևակությաև հողամասի վրսւ ինքնակամ կսաուցված 134,0 քմ. արտաքին
/125,0 քմ. ներքին/ մակերեսով խոհանոցը, 194,0 քմ. արտաքին/177,2 քմ. ներքին/ մակերեսով 
աւիոոտնւսկը, 4,0 քմ. արտաքին/2,50 քմ. ներքին/ մակերեսով աևսանաշեևքը, 44,0 քմ. արտաքին 
/40,0 քմ. ներքին/ մակերեսով ցախանողը ճսւևւսչե| օրինական։
4. Օրինական ճանաչված անշարժ ղույքին տրսւմաղրել Գավառ համայնք, Նորատուս 
բնակավայր ՝Վ. Մամիկոնյւսև փողոց, թիվ 29/1 հասցեև։
5. Օրիևակւսևացված 134,0 քմ. արտաքին /125,0 քմ. ներքին/ մակերեսով խոհանոցը, 194,0 քմ. 
արտաքին /177,2 քմ. ներքին/ մակերեսով սւվտոտևակը, 4,0 քմ. արտաքին /2,50 քմ. ներքին/ 
մակերեսով անսանւսշեևքը, 44,0 քմ. ւպոոաքին /40,0 քմ. ներքին/ մակերեսով ցւսխաևոցը ղնման 
ևախւսպատվության իրավուևքով/ուղղակի վաճառքի միջոցով/ տյաւմսւղըելու մասին ղրավոր 
առաջարկույ&յուն անել ինքնակամ կստույցն իրականացրւսծ ւսնձիև Գավառ համայնքի 
Նորատուս բնակավայրի Վ. Մւսմիկոնյան ւիողոց թիւ| 31 հւսսցեի բնակիչ Զորիկ Ռւսֆիկի 
ձամբսւրձումյանին։
6. Սույն որոշոււքը ներկայացնել ԼԼ անշարժ ղույքի կւսղաստրի պետւսկւսն կոմիտեի անշարժ 
ղույքի ղրսւնցման միասևւսկաև ստորաբաժանում՝ ղույքսւյին իրավուևքների պետական 
ղյւսւնցում կւստւսրելու համար։
7. Որոշման կատարման հսկողություևը ղնեյ Գավսա հսւմւսյնքի ղեկաւիււրի տեղակսղ Գ. 
Բոշյսմփ վրւս։



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱ ՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապետությսւն Գեղարքոնեիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^VՅր^^Ջ§հՋ^Ջբ6էՋր^ո( )̂§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 809-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՌՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Վ. ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 29 ՀԱՍՑԵԻ 
ՋՌՐԻԿ ՌԱՖԻԿԻ ՀԱՄԲԱՐՁՌԻՄՅԱՆԻՆ ԸՆԳՀԱՆՈԻՐ ՀԱՄԱՏԵՂ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍՈԻՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՇԻՆԲԻԹՅԲԻՆՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՌԻ
ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև սւկաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 
«Տեղական ինքնակաոսւվարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնակամ 
կաոույցների օրիևակաևացման և աևօրիևման կարզը հաստատելու մասին» ՀՀ կաոավարությաև 
«Ինքնակամ կաոույցների օրիևակաևացման և տևօրիևմաև կարզը հաստատելու մասին», ՀՀ 
կաոավարությաև 18.05.2006թ. 14 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ 
կաոավարությաև 05 հուևվարի 2022թ–ի 14 13-Ն որոշման հաստսւտվւսծ վարզի, որւսկավորում 
ունեցող սւնձ Թաթուլ Աշոտի Զանոյաևի /որակավորման վկայականի համար 0310 տրված 
05.12.201 Յթ/ կողմից 19.08.2022թ–ին տրված ինքնակամ շինությունևերը հաշվաովսւծ լինելու 
վերւսրերյալչափազրման տվյալևերի մուտքազրմաև 2022|2հճՕ7 ծածկագիրը ու հաշվի աոնելով 
ինքնակամ շիևարւսրւսկաև սւշխատաևքևեր իրականացրած անձ՝ Գավաո համայնքի Նորատուս 
բնակավայրի Վ. Մամիկոևյան փողոց թիվ 29 հւսսցեի համւսսևփականսւտեր /սեւի, վկայական 14 
09082022-05-0056/ Ջորիկ Ռաֆիկի Համրարձումյանի /ծնված 25.07.1981թ./ Գավաո համայնքի 
ղեկավարին հասցեազրած դիմումը և նկատի ունենալով, որ կսաույցի պահպանումը չի 
խախտում այլաևձւսնց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը կամ վտանգ չի 
սպառևում քսպաքւսցիևերի կյաևքիև ու աոողջությաևը, ինչպես նաև հողսւմասը չի զտնվում ՀՀ 
հոգային օրենսգրքի 60-րղ հոդվածով սսւհւէաևված սահմաևափակուլքևերի ցանկում և 
իևժեներատրաևսպորտայիև օրյեկտների օտարման կամ աևվտւսևզությւսն զոտիներում, 
կսաուցված չեև քաղաքւսշինւսկան ևորմնրի ու կաևոնևերի Էւսկւսն խւսղտումներով և չի 
ւսոաջացնում հարկադիր սերվիտուտ պսւհանջելու իրսւվուևք, որոշում եմ

1. Գավաո համայնքի Նորատուս բնակավայրի Վ. Մամիկոնյւսև փողոց թիվ 29 հասցեում զտնվող 
2014 թվսւկւսնիև իևքևւսկաւք կաոուցված 952 քմ արտաքին մակերեսով /9 16.9 քմ ներքին 
մակերեսով/ ւսևւսսնւսշեևքը, 1.2 քմ արտաքին մւսկերեսով /1.1 քմ ներքին մակերեսով/ 
ավտոտնակը և 2,2 քմ մակերեսով պարիսպը 1/մեկ/ /քաուսկուսի մետրի համար 616,8/ վեց 
հարյուր տւսսևվեց սււքբողջ ութ ւռասևորղակաև/ ՀՀ դրամ սւսհմւսևված վճւսրուի ընղսւմեևը 
955.4x616.8=589300 /հինգ հսւրյուր ութսուևիևն հազար երեք հսւրյուր / ՀՀ դրամ սահմանված 
վճւսրով ճանսւչել օրինակւսև։



2. Որոշման ընդունմաև օրվաևից օրիեակաևսւցմսւե համար սահմանված վճարները՝ 60-օրյա 
ժամկեաում չվճարելու դեպքւււմ որոշումը հսւմարվում է ուժը կորցրած։
3. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտևում հյաալարակմւսն հաջորրրպ օրը։



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետությսւև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք 

ԼԼ  Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր^^Ջ§հպՋք6էՋրՅՈ(Ձ)§րո&̂ 1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 810-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 18 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՈՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՈԻՍԱՆՆԱ ՄԻՇԱՅԻ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԻ, ԼԵՆԱ ՈՈԻԲԵՆԻ 
ՍԱԼԱՄՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎԲԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ

ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրավուևքը հաստատող ւիսաասւթղթերը չպսւհպաևված անհաաւսկան 
բնակելի աների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
իևքնակառւսվարման մասին» ՀՀ օրենքի 35 ֊ր ղ  հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարության 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետության քաղաքսւյին և զյուղական բնակավայրերուն 
ներբնակավայրսւյին աշխարհազրական օբյեկտևերի անվանակոչմսւև, անվաևափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղակայմսւն վայրի համարակալման, 
հասցեավորման ու հասցեների պետական զրանցման կւււրզը հաստատելու ե հասցեների 
զրանցման լիւսզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսև մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատսւրելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի 1՝4 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 11.06.2021թ. տրված Գավառի հողային բարեփոխումևերի և 
սեփակաևաշևորհման հաևձևաժողոփի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվսւծքը, ըստ օրենքի 
ժառսւևզությաև իրավունքի վկայսպրով/տրված 20.09.2022թ./ զույքի նկատմամբ ժառանգ 
Սուսաննա Միշայի Ղազսւևչյաևի/ծնված 1 0 .0 6 .1961թ./ ղիմումը, «Ղավիթ Առսւքելյան» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողամասի ու շենք-շիևությունևերի հատակսպծերը, համաձայև որոնց Գավառ 
համայնքի Իսահսւկյան փողոց 1-իև փսւկուղի թիվ 18 հասցեում զտնվող ընղհանուր հողամասր 
չափսպրվել Է, հատկսւցվել Է 0.07 հա, ինչը փաստացի կսւզմում Է 0.07576 հսւ, որը Սուսաևնւս 
Միշայի Ղազաևչյանիև /ծնված 1 0 .0 6 .1961թ–ին/ ժսաանզությաև իրավունքով պւստկանող 
հողամասն Է և հաշվփ առնելով, որ օրինական կառուցվսւծ 167.40 քմ ընղհանուր մակերեսով 
շեևք-շիևություևների /կառուցված 1930–1990թյս./ կառուցման ու սպասարկման համար 
անհրաժեշտ 0.07576 հա հողամասր չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րղ հոդվածով 
սահմանված սահմանափսւկումների ցւսևկում, ինչպես նւսև ինժեևերատրաևսպորտային 
օբյեկտևերի օտսւրման զոտիևերում, չի առաջսւցևում սերփիսաւտ, որոշումեմ

1. Վերականզնել Գսւվառ համայնքի Իսահակյւսն փողոց 1-իև փակուղի թիվ 18 հասցեում 
զտնվող զույքային միավորի նկատմամբ Սուսաևնւս Միշայի Ղսպանչյաևի /ծնված 10.06. 1961թ– 
իև/, Լենսւ Ռուբենի Սւսլամյաևի /ծնված 1 5 .0 8 .1983թ–ին/ հողօզտսւզործմաև իրւսվունքը, 
բնակելի տան կւսռուցման և սպասարկման համար 0.07 հա օրինական հւստկացված



հողւսմասից ավելփաստացի օգտագործվող 0.00576 հա հողամասի գույքային իրավուեքևերը 
ճաեաչելով երաեց սեփսւկանության իրավունքը 0.07576 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի 
ն օրինական կառուցված 167.40 քմ ընդհանուր մակերեսով շեևք-շինությունների /կւսռուցված 
1930֊1990թթ./ նկատմամբ որպես օրինական տիրապետվող գույք։
2. Անշարժ գույքին արամադրել Գավառ համայնք, Իսահակյաև փողոց, 1-ին փսւկուղի, թիվ 18 
հւսսցևն։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ դույքի կադսւստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
դույքի դրանցմսւև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքների պետական 
գրանցում կատարելու համար։
4. Որոշմւսև կատարման հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԵԿԱԱԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ

20«^թ
ք. Գավսա



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի Հանրւսպետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՅոզՋ§հՋզՁբճէՅրՋՈ@§րոա1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 811-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԵՏՐՈՎԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 6 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ 
ՄՊԱՍԱԲԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԼԱԼԱ ՄԻՇԱՅԻ ԶԱԶՅԱՆԻ, 1սՈԲԵՆ ՌՈԻԲԵՆԻ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԻ, ԱՐՄԵՆՈԻՀԻ 
ՌՈԻԲԵՆԻ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎԲԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ

ՏԲԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպաևված անհատական 
բնակելի տևերի կւսրզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրավւսկւսն սւկտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ի ն  հողվածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
իևքևակառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառւսվարության 
29.12.2005թ. «Հայաստսւևի Հսւևրապետությաև քաղաքսւյիև և զյուղակաև բնակափսյրերում 
ևերբևակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտների աևվանսւկոչման, անվւսնափո1սությւսև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի հւսմարակալման, 
հւսսցեավորման ու հասցեների պետական զրանցմաև կարզը հաստատելու ե հասցեների 
զրւսևցմաև լիսպոր մւսրմին սահմաևեյու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
ւիոփոխություևևեր կատսւրելու մասին ՀՀ կառւսվարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունելով 30.09.2022թ. տրված Գավառի հողային բարեփոխումևերի և 
սեփակւսևաշնորհմաև հանձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվւսծքը, րստ օրենքի 
ժսաանզության իրավունքի վկայւսզրով/տրված 29.09.2022թ–ին/ զույքի նկատմամբ ժսաանզ 
Թորեն Ռուբենի Ղազաևչյանի /ծնված 02.10.1984թ ֊իև/ ղիմումր, «Հայր և որդի Դսւվոյանևեր» ՍՊԸ– 
ի կողմից տրված հողամասի ու շեևք֊շիևությունների հատսւկազծերր, համաձայն որոնց Գավառ 
համայնքի Պետրովի փողոց յ»իվ 6 հասցեում զտնվող ընդհանուր հողամասը չափազրվել Է, 
հատկացվել Է 0.09 հա, ինչը փաստացի կազմում Է 0.08871 հա, որյւ Թորեն Ռուբենի 
Ղազանչյսւևին /ծնված 0 2 .1 0 .1984թ–ին/ ժսաանզության իրավունքով պատկանող հողամասն Է ե 
հւսշվի առնելով, որ օյփնւսկաև կառուցվւսծ 249.75 քմ ընդհանուր մակերեսով շեևք ֊ 
շինությունների /կառուցվսւծ 1957–1974թթ./ կառուցման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ Է
0.08871 հա հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հոդվածով սահմանված 
սւսհմանափակումևերի ցսւնկում, ինչպես ևաև ինժեևերւստրւսևսպորտային օբյեկտների 
օտարմւսն զոտիներում, չի ւսռսւջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերականգներ Գավսա համայնքի Պեարովի փողոց թիվ 6 հասցեում գաևվող գույքսւյիև 
միավորի նկատմամբ Լւսլա Միշայի Ջագյաևի /ծնվսւծ 0 4 .0 1 .1966թ. Խորեն Ռուբենի 
Ղազաևչյաևի /ծնվսւծ 02.10.1984./, Արլքեևուհի Ռուբենի Ղազանչյսւևի /ծնվսւծ 0 8 .0 6 .1986թ./ 
հողօգտւսգործմաև իրավունքը, բնսւկեփ տան կառուցմսւն և սպասարկմաև համար հատկացված 
հողամասի գույքային իրավուևքևերը ճանաչելով նրւսնց սեփականության իրավունքը 0.08871 
հա ըևղհաևուր մակերեսով հողամասի և օրինական կառուցված 249.75 քմ ըևղհանուր 
մակերեսով շենք֊շինությունևերի /կառուցված 1957–1974թթ./ նկատմամբ որպես օրինական 
տիրսւպետվող ղույք։
2. Անշարժ գույքին տրսւմաղրել Գավաո համայնք, Պեարովի փողոց, թիվ 6 հասցեև։
3. Սույն ոյւոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ գույքի կսպաստրի պետական կոմիտեի սւնշւսրժ 
գույքի գրւսնցւևսն լքիասևւսկաև ստորաբսւժւսևում՝ գույքւսյիև իրւսվուևքևերի պետւսկան 
գրւսևցում կատւսրելու համւսր։
4. Օրոշմւսն կւսւոսւրման հսկողությունը ղնելԳսւվւսո հւսմւսյևքի ղեկաւիսրի տեղակալ 
Գ. Բոշյւսնի վրա։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հւսնրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր^^Ջ§հՋ^Ջբ^էՋրՅՈ@§ոա1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի4 812-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԵՑԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԳ ՆՐԲԱՆՑՔ 2-ՐԳ ՓԱԿՈԻՂԻ 
ԹԻՎ 21 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆԱՐԵԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ 
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավունքը հաստատող ւիաստաթղթերը չպահպանված անհատական 
բնակելի տևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Իրավունքը 
հաստատող ւիաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տևերի կարզավիճակի 
մասին» ՀՀ օրենքի կիրւսռումն ապահովելու մասին, ՀՀ կւսռավարության 13.11.2008թ. 1Տք 1328-Ն 
որոշման պահանջներով, Տեղական Ինքնակաոավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) 
կետի պահանջներով, ՀՀ Կառավարությսւև 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապեաության 
քաղսւքային և զյուղական բևակավայրերում ևերբնակավայրային աշխարհագրական 
օրյեկտևերի աևվանակոչմւսն, աևվանափոխությաև, անշարժ գույքի՝ ըստ ղրւս գտնվևլու և /կամ/ 
տեղակայմաև վայրի հւսմարակւսլման, հասցեավորմւսն ու հասցեների պետական գրւսնցմւսն 
կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցմսւև լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշմւսև մեջ լրացումներ և փոփոխությունևեր կատարելու մասին ՀՀ կւսռավարության 
25.02.2021 թ՜ի Ի1 233-Ն որոշման և հիմք ըևղուևելով ըստ օրենքի ժառանգությաև իրավունքի 
վկւսյսւգրի /տրվւսծ 25.05.2022թ–իև/ գույքի նկատմամբ ժառանգ Նարեկ Մնացականի 
Մարտիրոսյւսնի /ծևված 11.06.1997թ–ին/ լիազոր ներկայացուցիչ Խաչատուր Վասիլի Ղաղոյաևի 
/ծնված 21.12.1965թ–իև/ ղիմումը, Գավառ համայնքի կողմից 17.10.2022յծ. տրված «Հողային 
բարեփոխումների և սեփականաշնորհման հաևձնաժողովի» 07.04.1991 թվականի թիվ 19 
որոշումից քաղվածքը, «Խաչատուր Ավեյանի» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրված հողամասի ու շեևք- 
շինությունների հատւսկագծերը, որի հսւմաձայն քաղաք Գավառ Կարեյան փողոց 2 ֊ր ղ  նրբանցք 
2 ֊ր ղ  փակուղի թիվ 21 հասցեում գտնվող ընղհանուր հողսւմասը չափսպրվելէ /ծածկագիր 05– 
001-0470-0035/, հւստկւսցվելէ 0.15հա, ինչը փւսստացի կւսզմում է 0.17227հւս և հաշվի առնելով, 
որ օրինական կառուցված 454.62քմ մակերեսով շեևք-շինություևևերը /կառուցված1950֊1990թթ– 
իև/, որի կառուցմաև ու սպասարկմաև համար անհրաժեշտ հողսւմասը չի գտնվում ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 60-րղ հողվսւծով սահմանված սահմաևափակումների ցաևկում, ինչպես նաև 
իևժեևերատրանսպորտային օրյեկտևերի օտարմաև գոտիներում, չի առաջացևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ



1. Գերականգևել Գավառ քաղաքի Կարեյաև փողոց 2-րդ նրբանցք 2 ֊ր դ  փակուղի թիվ 21 
հասցեում ղտնվող գույքային միւսվորի նկսւտմամբ Նսւրեկ Մնացականի Մսւրտիրոսյանի 
/ծնվսւձ 11.06.1997թ–ին/ հողօգտւսգործմաև իրավուևքը, բնակելի տան կսւռուցմաև և 
սսյսաարկման համար հատկացված 0.15հա մակերեսով հողամասի գույքային իրավուևքները, 
ճսւնաչելով ևրա սևփսւկաևության իրավուևքը 0.17227 հսւ ընդհանուր մակերեսով հողամասի 
ևկատմամբ։
2. ճսւևաչելՆսւրեկ Մնացականի Մարտիրոսյաևի սեփականությաև իրավունքը Գավառ քաղաքի 
Կարեյաև փողոց 2-րղ նրբանցք 2-րղ փակուղի թիվ 21 հասցեում ղտնվող օրինական կաոուցված 
454.62քմ. մակերեսով շենք-շինությունևերի/կաոուցված 1950– 1990թթ/ևկատմամբ՝ որպես 
օրինական տիրսւպետվող ղույք։
3. Բնակելի տանը տրամադրել Գավառ համայնք Կսւրեյան փողոց 2-րղ նրբանցք 2-րղ փակուղի 
թիվ 21 տուն հասցեև։
4. Շենք շիևություևևերը չեև հսւկասում քւսղաքաշիևակաև ևւղւմեյփն և ղրանց մակերեսները 
որո շ վ ում են քարտեզաղրմաև, ղեողեզիայի, չափաղրմսւն /հւսշվառմաև/ և հողաշինարարության 
ղործունևություև իրականացնելու իրավուևք ունեցող կւսզմակերպություևնևրի /ւսնձի/ կողմից 
տրված հւստւսկաղծերին համապատասխան։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ ղույքի կաղւսստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույթի ղրանցմւսև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրսւվունքների պետական 
գրանցում կատւսրեյու համար։
6. Որոշման կւստարման հսկողույծյուևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակսղ Գ. 
Բոշյաևի վրա։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյասւռսւևի Հւսնրւսպետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավւսռ համայնք

ՀՀ> Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 չ^ՅոզՅ§հՋզՋթ0էՋրՋո(3)§աՋւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաևի 19 813-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԱՄԱՐՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 20 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄՀԵՐ ԳԱԳԻԿԻ ԱՐՋԱՔԱՆՑՅԱՆԻ, ՄԵԼԱՆՅԱ ՀՐԱՉԻԿԻ 
ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ, ՀԱՍՄԻԿ ՄՀԵՐԻ ԱՐՋԱՔԱՆՑՅԱՆԻ ԳԲԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎԲԻՆՔՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվստվելով «Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպաևվսւծ անհատական 
բնակելի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրավակաև ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնակւսռավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարության 
29.12.2005թ. «Հւսյաստաևի Հաևրապետությաև քաղաքսւյիև և զյուղական բնսւկավսւյրերում 
ներբնակսւվայրայիև աշխարհագրական օրյեկտների անվաևակոչմւսև, ւսնվւսնափոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղակայմսւն վայրի համարակալման, 
հասցեւսվորման ու հասցեների պետական զրաևցմւսև կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրաևցման լիւսզոր մւսրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի 19 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընդուևելով 23.08.2022թ. տրված Գավառի հողային բարեփոխումների և 
սեփւսկաևաշևորհման հաևձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվածքը, ըստ օրենքի 
ժառւսևզությաև իրավունքի վկայսպրով/տրված 26.09.2022թ./ զույքի նկատմամբ ժառանգ Ահեր 
Գսւզիկի Արզաքաևցյաևի /ծևված 2 7 .0 1 .1958թ./ դիմումը, «Դսւվիթ Աոաքելյւսև» Ա Ձ ֊ի  կողմից 
տրված հողամասի ու շենք-շինություևևերի հւստւսկազծերը, համաձսւյն որոնց Գակառ 
համայնքի Ղամարյսւն եղբայրևերի փողոց թիվ 20 հասցեում զտնվող ընդհանուր հողամասը 
չափազրվելէ, հւստկացվելէ 0.04 հա, ինչը փսւստացի կազմում է 0.05949 հա, որը Մհեր Գազիկի 
Արզւսքաևցյաևին /ծևված 2 7 .0 1 .1958թ./ ժառաևզության իրավունքով պատկանող հողամասն է և 
հւսշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 134.70 քմ ընդհանուր մակերեսով շեևք– 
շիևություևևերի /կառուցված 1950թ./ կառուցմաև ու սպասարկմաև համար անհրաժեշտ 0.05949 
հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված 
սահմաևափակումևերի ցաևկում, ինչպես ևւսև ինժեևերատրանսպորտային օրյեկտների 
օտւսրմաև զոտիներում, չի առաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ



1 . Վերակսւևզևել Գավառ համայնքի Ղամսւրյաև եղբայրների փողոց թիվ 20 հասցեում ղտնվող 
ղույքայիե միավորի նկատմամբ Մհեր Գագիկի Արզաքանցյանի /ծնված 2 7 .0 1 .1958թ./ Մելանյւս 
ձրաչիկի Սարգսյանի /ծնփսծ 26.03.1964թ./, 2.ասմիկ Մեերի Արզաքսւնցյւսևի /ծևվւսծ 
2 1 .1 2 .1990թ./ հողօզտազործմսւև իրավունքը, բնակելի տան կաա՜ոցմաև ե սպասարկմաև 
համար 0 .0 4  հա օրինական հաակացվսւծ հողամասից ավել փասսսսցի օզտագործվող 0.01949 
հա հողամասի զույքայիև իրսւվունքևերր ճաևաչելով ևրսւևց սեփականությաև իրավունքը
0.05949 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական կսաուցվսւծ 134.70 քմ ընդհանուր 
մակերեսով շեևք-շիևություևների /կսաուցվսւծ 1950թ./ նկատմամբ որպես օրինական 
տիրապետվող զույք։
2. Անշարժ զույքին տրամւսղրել Գսւվաո համայնք, Ղամարյան եղբայրների փողոց, թիվ 20 
հասցեն։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կսպաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքների պետական 
զրաևցում կատարելու համար։
4. Որոշման կատարման հսկողություևր դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վըա։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյասւռաևի Հւսնրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ԼԼ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^ՅոզՋ§հՋզՋրտէՁրՋՈ@§աՋւ1.(։օու

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 814-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԳՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 6-ՐՂ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 9 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

ՎԱԶԳԵՆ ԳՈԻՐԳԵՆԻ ԶԱՐԳԱՐԱՂՈՅԱՆԻ, ՍԻՐԱՆՈԻՇ ԱՎԵՏԻՔԻ 1սԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԱՐՏԱԿ 
ՎԱԶԳԵՆԻ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ

ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ Հողային օրևևսզրքի 64-րղ հողվածի, «Նորմաաիվ իրավակսւև ակաերի 
մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մւսսի, «Տեղական ինքևակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրապեաության 
քւսղաքայիև և զյուղական բևւսկավայրերում ևերբնակավայրային աշխարհազրակսւև 
օբյեկտևերի ւսևվանակոչմաև, անվաևափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրւս զտնվեյու ե /կամ/ 
տեղսւկայման վայրի համարակալման, հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրանցման 
կարգը հաստատելու և հասցեների զրանցման լիւսզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշման մեջ լրացումնել՜ւ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 
25.02.2021թ–ի 1մ 233-Ն պահանջներով, հիմք ընղուևելով 19.09.2022թ. տրված Գավառի հողային 
բւսրեփոխումների հ սեփակաևաշևորհմաև հաևձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից 
քսպվածքը, Գավսւռ համայնքի Սայադյան փողոց 6-րղ նրբանցք թիվ 9 հասցեի 
համւսսեփակաևատեր Վւսզզեն Գուրզենի Ջարզարաղոյաևի /ծևվսւծ 04.07.1938թ./ ղիմումը, 
«Ղ-ավիթ Առւսքելյաև» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրված հողամասի հատսւկազիծը, համաձայև որի Գավառ 
համայնքի Սայաղյսւև փողոց 6-րղ նրբանցք թիվ 9 հասցեում զտնվող հողամասր չափազրվելէ, 
հւստկացվել է 0 .06  հա, ինչը փաստացի կսպմում է 0.06167 հա, որը Վազզեն Գուրզենի 
Ջարզւսրաղոյաևին /ծևվսւծ 04.07.1938թ./ ընղհանուր համատեղ սևփակաևությւսն իրավուևքով 
պատկանող հողամասն է և հաշվի առնելով, որ 0.06167 հա հողամասր չի զտնվում ՀՀ հողային 
օըեևսզրքի 6 0 ֊ր ղ  հողվածով սահմանված սահմանափւսկումևերի ցանկում, ինչպես նահ 
ինժենեըատրանսպորտային օբյեկտևերի օտարման զոտիներում, չի առաջացնում սերվիտուտ, 
որոշում եմ

1. Վերւսկանզևել Գավառ համայնքի Սայւսղյան փողոց 6-րղ նրբանցք թիվ 9 հասցեում զտնվող 
զույքւսյիև միավորի նկատմամբ Վւսզզեն Գուրզենի Ջարզարաղոյաևի /ծևվսւծ 04.07.1938թ–իև/, 
Սիրւսնուշ Ավետիքի 1սաչատրյաևի/ծնված 01.03.1943թ./, Արտակ Վազզենի Զարզարյաևի /ծնվսւծ 
2 0 .0 1 .1 965թ./ հողօզտսպործմաև իրավուևքը, բնակելի տսւև կառուցման և սպասարկման 
համար 0.06 հա օրինական հսւտկսւցված հողամսւսից ավելփաստացի օզտսւզործվող 0.00167



հա հողամասի գույքային իրավուևքները ճւսևաչելով նրանց սեփականության իրավուևքը
0.06167 հա ընղհանուր մակերեսով հողամասի նկւստմամբ՝ որպես օրինական տիրապետվող 
գույք։
2. ճ.ողամասին տրամաղրել Գավաո համայնք, Սայաղյան փողոց, 6-րղ նրբանցք, թիվ 9 հասցեև։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ գույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրւսևցմւսն միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքևերի պետական 
գրանցում կատարելու համար։
4. Որոշման կւստարման հսկողությունը ղնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա։



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաևի Հսւնրապեսաւթյան Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ա4զպվւՁզպՅՏէաաւ@^աա1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 815-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ա. ԲԱԿՈԻՆՑԻ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ 
ԹԻՎ 5 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՈՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՐԱՀԱՏ ՎԱՀՐԱՄԻ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ԳԱՅԱՆԵ ԱՐՇԱՄԻ ՔԱԼՈՅԱՆԻ, ՄԱԳԹԱՂ ՀՐԱՀԱՏԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, 

ՍԻՐԱՐՓԻ ՀՐԱՀԱՏԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ՀԱՅԿ ՀՐԱՀԱՏԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏԲՏՆԱԿՆ ՈԻ 

ՊԱՐԻՍՊԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվւսրվելով «Իրավուևքր հաստատող վւաստսւթղթերը չպահպաևվւսծ անհատական 
րևսւկելի տևերի կսւրզավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմսւտիվ 
իրավւսկաև ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
իևքնակաոավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 24) կետի և «Ինքնակամ կաոույցևերի 
օրիևակաևացմաև և տնօրինման կարզր հաստատելու մասին» ՀՀ կաոավարության 18.05.2006թ. 
1մ 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կսւտւսրելու մասին ՀՀ կաոավարության 05 հունվսւրի 2022թ ֊ի  

13-Ն որոշման հաստւստվւսծ կարգի պահանջներով, ՀՀ Կաոավարության 29.12.2005թ.
«Հայաստաևի Հանրապետության քաղաքսւյին և զյուղական րնակավսւյրերում 
ներրնակավայրւսյին աշխարհագրական օբյեկաևերի անվաևակոչման, աևվանաւիոխությւսև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայմսւև վայրի հսւմարակսւլման, 
հսացեսւվորման ու հասցեևերի պետական զրանցմաև կւսրզը հաստատելու և հասցեևերի 
զրանցմաև լիսպոյւ մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ ե 
փոփոխություևևեր կատսւրեյու մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021լէ>–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունեյով 24.08.2022թ. տրվսւծ Սւսրուխաև համայնքի հողային 
բարեփոխումների և սեփականաշնորհմաև հանձևաժողովի 02.04.1992թ. թիվ 8 ե 2 8 .0 5 .1993թ. 
թիվ 11 որոշումներից քւսղվածքը, որսւկավորում ունեցող սւևձ Թաթուլ Աշոտի Զսւնոյաևի 
/որւսկավորման վկայականի համար 0310 տրվսւծ 05.12.2013թ./ կողմից 23.08.2022թ. տրված 
ինքնակամ շինությունևեյ՜ւը հաշվառված լինելու վերսւբելղալչափւսզրմաև տփալևերի 
մուտքւսզրմաև 20228ՃՏ|2Բ ծածկագիրը, «Դավիթ Առաքեըւսն» ԱՁ-ի կողմից տրվսւծ հողամասի 
ու շեևք-շիևություևների հսւտակազծերը, հսւմաձայև որոնց Գսւվաո համայնքի Սարուխան 
բնակավայրի Ա. Բակունցի փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 5 հասցեում գտնվող րևղհսւևուր 
հողամասը չսսիազրվելէ, հսւտկացվելէ 0.12 հա, ինչը փւսստացի կազմում է 0.12562 հա, որը 
Հրահատ Վահրամի Հովհսւնևիսյաևին /ծնված 03.07.1965թ–ին/ ընղհանուր համատեղ 
սեփակսւևության իրավուևքով պատկսւնող հողամասն է և հւսշվի սւոնելով, որ օրինական 
կաոուցված 337.60 քմ ընղհանուր մակերեսով շեևք-շինություևևերի /կաոուցված 1994–2018թթ./



կաոուցմաև ու սպասարկմաե եամսւր անհրաժեշտ 0.12562 հա հոդամասը չի դաևվում ԼԼ 
հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված սահմանսւփակումևերի ցաևկում, ինչպես 
նան իևժեներատրաևսպորտայիև օբյեկտների օտարմաև գոտիներում, չի աոաջացևում 
սերվիաոսո, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Վերւսկւսնգնել Գավառ համայնքի Սարուխան բնակավայրի Ա. Բակուևցի փողոց 1-իև 
նրբանցք թիվ 5 հասցեում գաևվող գույքային միավորի նկատմամբ 2.րահատ Գսւհրամի 
ձովհաննիսյաևի /ծնված 03.07.1965թ./, Գայանե Արշամի Քալոյանի /ծևվսւծ 0 5 .0 9 .1969թ./, 
Մագթաղ հրահատի 2.ովհսւևնիսյանի /ծնված 1 4 .1 1 .1987թ./, Սիրւսրփի ձրահատի 
ձովհսւննիսյանի /ծնված 3 0 .0 9 .1989թ./, 2.սւյկ ձրահատի 2.ովհաննիսյանի /ծնված 0 3 .0 1 .1993թ./ 
հողօգտագործմաև իրավունքը, բնակելի տան կաոուցմաև և սպասարկմաև համար 0.12 հա 
օրինական հատկացված հոդամասից ավելփաստացի օգտագործվող 0.00562 հա հողամասի 
գույքային իրսւվուևքևերը ճանաչեյով նրսւնց սեփակաևությաև իրավունքը 0.12562 հա 
ընդհանուր մակերեսով հողամասի նկատմամբ և օրինական կառուցված 285.70 քմ մակերեսով 
շիևություևևերի /կառուցված 1994թ./ նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրապևտվոդ գույք։
2. 2018թ–իև ինքնակամ կառուցված 55.0 քմ. արտաքին/47.4 քմ. ներքին/ մակերեսով 
ւսվտոտևակը և 4 .5  քմ. մակերեսով պարիսպը 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 616.8 /վեց 
հարյուր տասնվեց ամբողջ ութ տասնորդական/ ԼԼ դրամ, ընդամենը 59.5x616.8=36700 
/երեսունվեց հազար յոթ հարյուր/ ԼԼ դրամ սահմանված վճարով ճանսւչել օրինական։
3. Անշարժ գույքիև տրամադրելԳավառ համայնք, Սարուխան բնակավայր, Ա.Բակուևցի փողոց, 
1-ին նրբանցք, թիվ 5 հասցեև։
4. Որոշման ընդուևման օրվաևից օրիևականացմաև համար սահմանված վճարները 60-օրյա 
ժամկետում չվճարելու դեպքում որոշումը համարվում է ուժը կոյւցըած։
5. Շեևք-շինությունները չեև հակասում քաղաքաշինւսկաև նորմերին ե դրւսնց մակերեսները 
որոշվում եև քարտեզագրմաև, գեոդեզիայի, չսւփագրմաև /հաշվառման/ և հողաշինարսւրությաև 
գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող կագմակերպությունների /աևձի/ կողմից 
տրվսւծ հատսւկագծերիև համապատասխան։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքևերի պետական 
գրանցում կատւսրելու համար։
7. Որոշման կատարման հսկոդությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա։
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Ղեկւսվարվելով Տեղական Իևքեակառավարմւսև Մասին ԼԼ օրենքի 35-րղ եոդվւսծի 24) կետի 
պահանջներով, ԼԼ անշարժ ղույքի վարսաւորի պետական կոմիտեի նախսւղահի 01.06.201 Օթ 186 ֊ 
Ն կադաստրայիև հատակւսղծերում և կաղւսստրային քսւրտեզներում հսւյտնաբերվահ 
սխալնևևրի ուղղմաև հրամանով, ԼԼ կառավարությաև 29.12.2005թ. «Հայասաաևի 
Հանրապետությսւև քադաքայիև ն ղյուղսւկւսն բևակավայբերում ևևրրնակավայրային 
աշխւսրհաղլւական օբյեկտների աևվաևակոչմաև, ւսնվաևաւիոխությաև, անշարժ ղույքի՝ ըստ 
դրա գտնվելու և /կամ/ տեդսւկայման վայրի համարակսղմսւև, հասցեավորման ու հասցեների 
պետական գրանցմաև կարղը հաստատելու և հասցեների զրանցման լիազոր մարմիև 
սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և ւիուիոխությունևեր կատւսրելու 
մասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021 թ-ի 1Տք 233-Ն որոշման, ՀՀ Կառավարությաև 29.04.2021թ. Ի1 
698-Ն որոշման պահանջներով և հիմք ըևդունելով «Հւսցով Առատ» ՍՊԸ տնօրեն Վսւհե 
Անդրանիկի Իսրսւյելյաևի դիմումը, «Դաւլիթ Առաքելյւսն» ԱՁ-ի կողմից տրված հոդւսմւսսի 
հւստակսպիծը, որի համաձայն քսւղւսք Գավառ Հսւցառատ թաղամաս կարի ֆսւբրիկւս հւսսցեում 
զտևվոդ անշարժ զույքը չաւիագրվելէ հողամասի մակերեսը ւիսւստացի կազմում է 0.60616 հա, 
որը «Հսւցով Առատ» Ս Պ Ը ֊իև  սեւիակսւևությւսև իրսւվուևքով (սեւիւսկտևությաև իրավունքի 
վկայական ԻՈ096636, տրվւսծ 03.05.2005թ.) պատկսւնող հողամասն է և հւոշվի առնելով, 
սպասւսրկման համար անհրաժեշտ հողամասը չի ղտնվում ՀՀ հողային օրեևսղրքի 60-րղ 
հոդվածով սահմանված սահմաևսսիակումների ցանկում, ինչպես ևւսև
ինժեևերատրւսևսպորաայիև օբյեկտների օտարմաև զոտիներում, չի սաաջացևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ
1. Հաստատել Թիվ 1096636 տրված 03.05.2005թ. անշարժ ղույքի նկատմամբ իրավուևքևերի 
պետական ղրանցմսւն վկայականով պետական ղրանցում ստացած, քաղաք Գսւվսա Հացառատ 
թաղամաս կարի ֆսւբրիկւս հւսսցեում գտևվող հողամասի սահմանները, համաձայն կից 
նևրկայացվւսծ հսւաակագծերի հւսստւստված համայնքի ղեկավարի կողմից, ճաևւսչեւով «Հսւցով 
Առատ» Մ Պ Ը ֊ի սեւիականությսւև իրավունքը 0.60616 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի 
նկատմամբ որպես օրինական տիրսւպեավող ղույք։
2. Անշարժ ղույքին տրամաղրել Գավառ համայնք Հացառատ թաղամաս Հենրիկ Աբրահամյաև 3 ֊ 
րղ փողոց թիվ 4 հւսսցեն։



3. Սույե որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքայիև իրսւվուևքների պետական 
գրանցում կատարելու համար։
4. Որոշման կատարմաև հսկողություևը դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյանի վրա։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿ Գ. ՌԱՇՏՈՅԱՆ
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