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Քաղաքացի Վասակ Վաչիկի Բաղղասւսրյանը (աեձեազիր ՃՏ0625068, ՀԾՀ 2011550696 հսւշվսափսծ ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Գայի փողոց 77) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկայիև օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կւստարել զույքահարկ վճարելու 
պարաակսւնությունևևրը, ինչի կապակցությւսմբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 03-ին «Վարչարարությսւև 
հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրէնքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկեաի հիմքով 
Գավւսոի համայնքապետարանի ւսշխաաակազմում հարուցվել է վարչական վսւրույթ՝ զույքւսհսւրկի 
զումարների զանձման հարցի քնևության նպատակով։ «Վարչարալաւթյան հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրէնքով սահմանված վարզով հարուցվսւծ և 
իրակսւնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հաևզամաևքների բազմակողմանի, 
յրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացսւհայտելով զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական 
մարմինը հաստատփսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկայիև օրենսզրքով սահմանված 
զույքահսւրկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-056-0016-0002-001, 05-056-0016-002, 05– 
056-0015-0009,05-056-0327-0071, 05-056-0316-0298, 05-056-0037-0120,05-056-0045-0011,05-056-0307-0055 
կաղաստրային ծածկսւզրով հողատեսքերը հաևղիսաևում են Վասակ Վաչիկի Բաղդասարյանի 
սեկւակաևությունը։
Անշարժ գույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կսւզմում է 75500/յոթանասունհինզ հազար 
հինզ հարյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2008֊2021թթ. ժամաևակահատվածում չի վճարվել, իսկ Վասակ Վաչիկի 
Բաղդասարյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 35 420/երեսունհինզ հազար չորս 
հարյուր քսան/ ՀՀ ղրւսմի չափով։
2022 թվակսւևի հոկտեմբերի ՕՅ֊ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրէնքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսոի համւսյնքապետւսրաևում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17 ֊ին հրավիրվել են վարչական վւսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակու| պատշաճ ծանուցվեւ է /հիմք 03.10.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա 
կւսյքում/ Վասակ Վաչիկի Բաղղասարյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
17. 10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Վասակ Վաչիկի 
Բւսղղւսս ւսրյ ւսևի բւսցւսկ այ ությամբ:
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ԼԼ Սահմաեսւդրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյիե քյուջե 
մուտքսպրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ճամտձայն ԼԼ 2,սւրկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հւսրկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ գույքի համար 
սահմւսնված կարդով ձսւյաստանի ձւււնրապետությւսև համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական գործունեությսւև սւրդյունքևերից։
2,ամւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կւսզմակերպություևները և ֆիզիկական աևձիևք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմւսնված 
դեպքերում ու կսւրգով հաշվւսրկկած անշարժ գույքի հարկի ւդւսրւռւսվորության գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի քյուջե են նիհսրում մինչե հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ր ներսայալ 
հւսշվի առնելով սույև հոդւիոծով սահմանվսւծ առանձևահատկությունները։ 
ձամսւձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդւիսծի՝ տեղական հարկերի գծով հարկային 
պտրտավորությունների կատւսրում /մարում/ է հաւ1արվում Օրենսգրքիև համապատասխան 
հւսշվարկւխւծ վճսւրմւսն ենթւսկահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժևրի ե /կւսմ/ տուգանքևերի 
գումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարսաւվորությունը հւսշվառող տեղական 
բյուջեի գաևձապետւսկան հաշվին։ 2,ամաձսւյև ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի՝ հարկի 
վճարումը սահմանվսւծ ժսւմկետներից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրւսքանչյուր օրկա համւսր 
հարկ կճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է ւոույժ 0.04 տոկոսի չսււիով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակսաաւլարլքան մասին» ԼԼ օրենբի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ւլեկավւսրը 
որպես սեւիական լփազորություն, օրենքով սահւ1անւ|ած կարգով կւսզմսւկերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես ևւսն տեդւսկան հւսրկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող սւևձանց ևկատմամբ 
օրենքով սւսհմաևւիսծ կարգով կիրսաոււ1 է հւսւնսպատւսսխւսն ւկ՜ւջոցներ։
Ելևելով վևրոգրյւսլից ե ղևկավարվելով ԼԼ Սահմանսւդրությւսմբ, ձձ հարկւսյին օրեևսգրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական իևքնակսաավւսրման մասին», «Վսւրչարարության հիլքունքների 
ե ւիսրչւսկւսն վարույթի մւսսին» ԼԼ օրեևքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումհմ

1. Վասակ Վաչիկի Բւսղդասարյաևից հօգուտ Գւսվառ հւսմայևքի քյուջե գանձել ընդամենը 110 920/մեկ 
հարյուր սոսս հագար ինը հարյուր քսսւն/ ԼԼ դրաւք, որպես 05-056-0016-0002-001,05-056-0016-002, 05-056֊ 
0015-0009, 05-056-0327-0071,05-056-0316-0298, 05-056-0037-0120, 05-056-0045-0011,05-056-0307–
0055 կադւսստրային ծւսծկսպրերով գույքերի գույքահւսրկերի գումար, ներսայալ տույժերը;
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գւսւիսռի հւսւքլսյնքսսդետին՝ դրա ուժի ւ1եջ 
մտնելու օրւխւևից երկու ւսմսւիս ընթացքոււք կաւ1 ձայսւստանի 2.սւնրապետությսւն վւսրչւսկան դատարան՝ 
երկամսյսւ ժւսմկետուլք։
Յ.Սույն որոշմսւև ւդւսհանջևերը չկւստարևլու դեպբուլք, «Վսւրչարարության հիլքունքների և ւիսրչսւկւսն 
վւսրույթի մաւփն» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվւսծով սահմանվսւծ կարդալ այն ենթւսկւս է հարկադիր 
կւստարմաև՝ ԼԼ ԱՆ ձւսրկւսդիր կսսռարոււքն աւդւսհովոդ ծառսդությւսն միջոցու| անբողոբւսրկելի 
դււաևւսլուց եռամսյա ժամկետոււէ։
4. Սույն որոշմսւն կատւսրմսւն ընթսւցբի ևկսոոմամբ հսկողությունև իրւսկւսնացևոււէ է Գավւսռ համայնքի 
դեկսսիսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մևջ է մտնում ընդուևմսւն ւէասին օրենքով սահմաևվւսծ ւդւստշւսճ իրւսգեկելու 
օրվսւն հաջոլւդող օրը։

20 ֊ թ. ֊
ք.Գավսա
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2,սղ սատանի ձաևրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ԼԼ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՅոզՋ§հՅզՁք6էՅրՁՈ(ց>§րոՋ11.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 1Տր 818-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ՄՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ՄՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վաչիկ Գեղամի Էլոյաևը (անձնազիր ՃԸ0572621, ԼԾԼ 2010430123 հաշվառված ԼԼ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրգյուղ, Սերգո Ավեաիսյան 7) հանղիսանսւլով 
զույքսւհարկ վճարող սուրյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարեյու պւսրտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 0 3 ֊ 
ին «Վարչալւարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի 
,,բ" եևթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաւոակազմում հարուցվելէ վարչական 
վարույթ՝ զույքահարկի զումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի ձանրսւպետության օրենքով սահմանված 
կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական 
հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր 
հանզամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համսւձւսյն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ԼԼ Պարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հսւրկվող օբյեկտ հսւմարվող՝ Գավաո համայնքի 05-056-0162-0003, 05-056-0027-0004, 05– 
056-0333-0131, 05-056-0345-0131 կադաստրային ծածկազրով հողատեսքերը հանղիսանում են Վաչիկ 
Գեղամի էլոյաևի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակսւ գույքահարկը կազմում է 50 982/հիսուն հազար ինն հարյուր 
ութսուներկու/2,2, ղրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Վաչիկ Գեղամի 
էլոյանի կողմից նշված ժամանակահատվսւծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարեյու 
արղյունքում աոսւջացել է զույքահարկի համար տույժ 24 030/քսանչորս հազար երեսուն/ ԼԼ ղրամի 
չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 03-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքսւպետարանում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 03.10.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ւո 
կսւյքում/ Վաչիկ Գեղամի էլոյաևը։ Վեըջինս չի նեըկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
17 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծանուցված Վաչիկ Գեղամի 
էլոյաևի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

2.2 Սահմաեսւդրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք սւարասւվոր է օրեեբով 
սահմաեված կարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համսդևքայիե բյուջե 
մուտքադրվող պւսրտադիր այլ վճարումներ։
2ամաձայե 22 2արկային օրեեսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հւսրկր հարկ վճարոդներին 
սեփւսկանությսւև իրսւվունքով պատկանող հարկման օբյեկտ հսւմարվող անշարժ դույքի համար 
սահմւսնփսծ կարդով 2ւսյաստանի 2անրապետության հւսմւսյնքների բյուջեևեր վճսւրվող տեղական հարկ 
է. որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։
2ամաձայն 22 հսւրկայիև օրեևսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները ե ֆիզիկական անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումարները /այդ թվում՝ Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմւսնված 
դեպքերում ու կարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորությւսն դումւպւևերյւ՛ / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկւսյին տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ 
հսւշվի առնելով սույն հոդվածով սսւհմանվսւծ ւսոանձնահատկությունները։
2ւսմաձայն 22 2արկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի՝ տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարաւսվորությունների կատարում /մարում/ է հսւմւսրվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճւսրման ևնթւսկահարկի, իևչպես նսւև դրա դծով տույժերի և /կամ/ տուդաևքների 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պւսրտավորությունը հաշվւսոող տեղական 
բյուջեի դանձւսպետական հւսշվին։ 2ամաձւսյն 22 հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմւսնված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։
2ամւսձայն «Տեղական ինքնակսաավարմւսն մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիադոըություն, օրեևքով սահմանփսծ կարդով կւսզմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես ևաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրոդ անձսւնց նկատմամբ 
օրէնքով սահմանփսծ կարդով կիրւսռում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյսւլից և դեկավարվելով 22 Սահմսւնլսդրությւսմբ, 22 հարկային օրենսդրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավսւկան սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին», «Վսւրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումԼմ

1. Վւսչիկ Գեղսւմի էլոյանից հօդուտ Գւսվսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 75012/յոթանասունհինդ 
հազար տասներկու/ 22 դրամ, որպես 05-056-0162-0003, 05-056-0027-0004, 05-056-0333-0131, 05-056-0345– 
0131 կադաստրսւյին ծսւծկադրերով դույքերի դույքահարկերի գումար, ներւսոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարդով բողոքսւրկվել Գավսաի համայնքապևտին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրփսնից երկու ամսվա ընյՅացքում կամ 2այսւստանի 2սւնրապետության վարչական դատարան՝ 
ե|ւկւսմսյա ժամկևտում։
3. Սույն որոշւ1ան պւսհւսնջևերը չկատարելու դեպքում, «Վարչարւսրույծյաև հիմունքևերի ե վարչական 
վարույյփ մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմւսնված կարդով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2արկւսդիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
դաոնւսլուց եռւսմսյա ժսւմկեաում։
4. Սույն որոշման կատարման րևթացքի նկատմամբ հսկողուլտյունն իրւսկաևացևում է Գավւսռ համւսյևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ըևդունման մասին օրենքով սահմանփսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսև հաջորդող օրը։

2ԱՄԱՅՆՔԻ Դ.ԵԳԱԳ.ԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ
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2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՑՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2սւյաստանի 2անրսւպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
2.2., Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\,ՋոզՋ§հՋզՁք6էՁրՋՈ@§ւրամ.<;օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 2ՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 819-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ձենրիկ Պապինի Վսւրղանյանը (աևձևազիր 002226827, 2Ծ2 1501571761 հաշվսաված 22 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Զոհրսւբ Շհոյւսն 49) հւսնղիսւսնալով 
զույքահւսրկ վճարող սուբյեկւո, 22 հւսրկային օրեևսզրքով սահմւսնվսւծ կարգով չի կաաարել զույքւսհարկ 
վճսւրելու պարտակսւնությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 յ^վականի հոկտեմբերի 03– 
ին «Վստչարարությսւն հիմուևքների և վարչական փպտւյթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ հողվսւծի 1-ին մասի 
,,բ" ենթւսկեսփ հիմքով Գավաոի համայնքապեաարսւնի աշխատւսկազմում հւսրուցվել Է վարչական 
վարույթ՝ զույքւսհսղւկի զումարների զանձմւսն հարցի քննությսւն նպաւոակով։ «Վւսրչայ՜ւարության 
հիմունյփերի ն վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի 2անրապեաության օրենքով սահմսւնված 
կսւրզով հարուցված ն իրւսկանացվւսծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիասասւկաև 
հանզամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ ն օբյեկտիվ քննությսւն ւսրղյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր 
հւսնզամանքևերը, վարչական մարմիևը հսատատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼԲԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամւսձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամաղրված 22 2արկային օրենսզրքով սահմսւնված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկա համարվող՜ Գավաո համայնքի 05-056-0184-0002, 05-056-0341-0065, 05– 
056 0333-0064, 05-056-0305-0023, 05-056-0319-0008, 05-056-0350-0071 կսւղասարային ծածկազրով 
հողսւաեսքեյւը հւսնղիսանում են 2ենրիկ Պապինի Վսւրդաևյանի սեփսւկանություևր։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակսւ գույքահարկր կսւզմում Է 67 720/վւսթսունյոթ հազար յոթ 
հսւրյուր քսան/22 ղրւսմ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակսւհաավածում չի վճստվել, իսկ 2ենրիկ Պապինի 
Վսղւղանյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահաավսւծի զույքւսհարկը օրենքով սահմսւնված ժւսմկեսաւմ 
չվճսւրելու սւրղյունքում աոսւջացել Է զույքահսւրկի համար աույժ 31 060/երեսունմևկ հազայ) վաթսուն/ 22 
ղրսւմի չափով։
2022 թվակւսնի հոկտեմբերի 03-ին «Վարչւսրարության ն վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետւսրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսկւսևերում 2022 թվակւսնի հոկտեմբերի 17-ին հրւսվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվել Է /հիմք 03.10.2022թ. ծանուցում Ձ2ժՋար.Ջրո 
կայքում/ 2ենրիկ Պապինի Վւսրղանյաևը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի լսա ւՌւերին։
1 7 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականսւցվել են պատշաճ ծանուցված 2ենրիկ Պապինի 
Վսւ րղսւնյ ան ի բսւ ցսւ կ այ ո լ թյ ւսմբ:



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաեադրոնթյաե 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարւոավոր է օրեևքով 
սահմանված կսւրդով ե չափով մուծևլ հարկեր, աուրքեր, կաաւսրհլ պետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուաքսպրվող պարաադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրեևսդրքի 224 ֊րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփակւսնության իրավունքով պսւականող հարկմաև օբյեկտ հսւմարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կսւրդով 2սւյաստանի 2,սւնրապետության համայնքների քյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճստողների տնտեսական դործունեության արդյուևքևերից։
Համաձայն ԼԼ հարկայիև օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կադմակևրպությունևևրը և ֆիզիկակւսն ւսնձինբ 
ւսևշւսրժ դույքի տարեկան դումարները/այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանված 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պւսրտավորության դումարները / ւսևշւսրժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկայիև տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերառյալ 
հաշկի սանելու1 սույն հոդվսւծով սահմանված սւոսւնձնւսհաւռկույսյունները:
Համաձւսյն ԼԼ Հարկայիև օրենսդրքի 46 ֊ր դ  հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկայիև 
պւսրտավորությունևերի կատսւրում /մարում/ է համարվում Օրենսդրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման եևթակսւհարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների 
դումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պւսրտավորությունը հաշվսաոդ տեղական 
բյուջեի դանձապետւսկան հաշվին։ Համաձայն ԼԼ հարկայիև օրեևսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժւսմկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուըաքաևչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկայիև դործակւսլը վճարում է սւույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական ինբնակառավստման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
ոըպես սեփական լիազորռւթյուն, օրեևքով սահմանված կսդւդով կւսզմակերպում է դույքահստկի 
դւսնձումը, ինչպես նաե տեղակւսն հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող սւնձանց նկսւտմւսմբ 
օրեևքով սահմանված կւսրդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ե լնելով վերոդյդւսլից ե ղեկւսվարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկայիև օրենսզրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավւսրւքաև մաւփն», «Գարչւսրւսրությւսն հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծևերով, որոշումեմ

1. Հեևրիկ Պւսպինի Վարդաևյանից հօդուտ Գավաո հւսմւսյնքի բյուջե դւսևձել ընդսւմենը 98 780/ինևսունութ 
հադւսև յոթ հսւրյուր ութսուն/ ԼԼ դրամ, որպես 05-056-0184-0002, 05-056-0341-0065, 05-056-0333-0064, 05– 
056-0305-0023, 05-056-0319-0008, 05-056-0350-0071 կադսատրային ծսւծկադրերով դույքերի դույքահարկերի 
դումսւր, ներառյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշոււփ կարող է վարչական կւպպով բողոքարկվել Գավւսոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթսւցքում կամ Հայաստւսնի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկաւէսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշլքան պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88 ֊ր դ  հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակւս Է հարկադիր 
կատսւրմաև՝ ԼԼ ԱՆ Հստկւսդիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով աևբողոքւսրկեփ 
դաոնսւլուց եոամսյա ժալքկետում։
4. Սույն որոշմաև կաւոայւման ընթացքի նկատմսւմբ հսկողությունն իրւսկանացևում Է Գսւվւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդուևման մասին օրեևքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրփսն հաջորդող օրը։

20 ֊  թ. ֊
ք. Գավաո
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ձայ սատանի ձաևրապեւռության Գեղարքունիքի մարզի Գւսվառ համայնք

ԼԼ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§եՋզՋթ6էՋրԶՈ@§ա&ւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 820-Ա
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Քաղաքացի Բորիկ Սարիբեզի Վարղանյւսնը (ւսնձնւսզիր 002226827, ԼԾԼ 1501571761 հաշվաոված ձձ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, ձովհսւննես Շիրազ 30 ) հանդիսանւսլով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկւռ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմսւնված կարզով չի կւսասւրելզույքահարկ 
վճարելու պսղ՜ոոակւսնությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 03– 
ին «Վսւրչարւսրության հիւէունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի 
,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապևտարւսնի աշխաաւսկազւ1ում հւսրուցվել Է վարչւսկան 
վւսրույյՆ զույքահարկի զումւսրների զսւնձման հարցի քննությաև նպաւոակուի «Վւսրչարայւությւսև 
հիլքունքների և վարչական վարույթի մւսսին» ձայաստանի ձանրապետությւսն օրենքով սահմաևված 
կարզով հւսրուցւիսծ և իրսւկանացված ւիսրչական փսրույթի ընթւսցքուլք զործի փաստական 
հւսնզսւմանքների բւսզլքւսկողլքաևի, լրիվ և օբյեկւռիվ քննուլ^յւսն ստդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր 
հաևզւսմանքները, վարչւսկան մսւրմինը հււատատվսւծ Է համւսրում հետևյւսլը.
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ձւսլքսւձւսյն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրաւքւսղրփսծ ԼԼ ձարկւսյին օրենսզրբու| սսւհմանւիսծ 
զույբահսւրկով հւսրկվող օյզեկտ համսւրվող Գավաո համայնքի 05-056-0036-0019-001, 05-056-036-019֊ 
01,05-056-0014-0023,05-056-0323-0014, 05-056-0322-0016 կաղաստրային ծածկսւզրու| հողւստեսքերը 
հաևղիսսւնում են Բորիկ Սւսրիբեզի Վարղանյանի սեփականություևը։
Աևշւսրժ զույքերի համար վճարմւսն ենթակա զույքսւհարկը կազմոնմ Է 107673 /մեկ հարյուր յոթ հազար 
վեց հսւրյուր յոթանասունևրեք /ԼԼ ղյւամ, ինչը 2008֊2021թթ. ժամսւնակահատվածուլք չի վճսւրվել, իսկ 
Բորիկ Սարիբեզի Վարղւսնյաևի կողմից ևշվսւծ ժւսմւսնւսկահսւտվածի զույքահսւրկը օրենքով սահմսւնված 
ժալքկետում չփսորելու ւսրղյունքում ւսոաջացելէ զույքւսհսղւկի համար տույժ 50026/հիսուն հազար 
քսանվեց/ ԼԼ ղրսւմի չափով։
2022 թվականի հոկտեւքբերի 03-իև «Վայւչարսւրության և վարչական ւ(արույթի մւսսին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1 ֊ին  մւսսի ,,բ" կետի հիլքքով Գավաոի հաւ1այնքապեւոարանոււէ հարուցվւսծ վարչակւսն 
վւսյւույյծի շրջանակւսևերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հրսւվիրվել են ւ(արչական ւիսրույթի 
լսոււքներ, որիև մւսսնակցելու նպատակով սյատշսւճ ծանուցվեյ է ,/հիմք 03.10.2022թ. ծւսնուցոււէ ՅշճՋրՋր.Յա 
կայքոււՐ Բորիկ Սայփբեզի Վսւրղանյանը։ Վերջիևս չի ներկւսյացել վարչակւսն վարույթի լսումևերին։
17.10.2022թ. վստչական վարույթի լսումներն իրւսկանսւցվելեն ւզատշաճ ծանուցւիսծ Բորիկ Սարիբեզի 
Վայ՜ւղաևյանի բսւցւսկայությաւքբ։
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22 Սահմսւեադրությաե 45-րդ հողվածի համւսձայն՝ յուրաքւսնչյուր որ պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ հտմայնքային բյուջե 
մուտքադրվող սրսրտադիր այլ վճարումներ։
ձաւհսձայն ԼԼ 2ւսրկւսյին օրեևսգրքի 224-րղ հողւիսծի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեւիւսկւսնությւսն իրաւխւնքով պատկանոդ հարկլքան օբյեկտ համւսրվող անշարժ դույքի հւսմար 
սւսհւևսնւիսծ կարդուլ 2այաստանի 2անրապետության հաւքայնքևերի բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվւսծ )է հարկ վճսւրողևերի տնտեսական դործունեությւսն սւրղյունքևերից։
2ամւսձւսյն 22 հարկայիև օրենսդրքի 236-րղ հոդվւսծի կազմւսկերպություևները և ֆիդիկական ւսնձիևք 
ւսնշւսրժ դույքի տսւրեկւսն դոււհսրները /այդ թվուսք Օրենսդրքի 231-րղ հողւլածի 3-րղ մաւավ սւսհմսւնված 
ղեւղքերում ու կւսրդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտաւխրության դոււհսրները / ւսնշւսրժ 
դույքի դւոնվելու ւիսյրի հւսմայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկայիև տարվւս ղեկտեւքբերի 1 ֊ը  ներաոյսղ 
հաշվի առնելով սույն հողվածով սահմաևւիււծ առանձևահսււոկություններր։
2ամւսձայն 22 2սւրկային օրենսդրքի 46 ֊րղ հողվածի տեղւսկաև հսւրկևրի դծու| հարկւսյիև 
ւղարաաւխրությունների կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրենսդյւքին հւսլքապւստտսխւսն 
հւսշվւսրկւիսծ վճւսրման ևնթւսկւսհարկի, ինչւղես նաև ղրսւ դծով սւույժերի և /կամ/՛ տուդւսևքնեյփ 
դոււհսրների ւլճարոււփ համապւսաւսսխան հարկի դծով պւսրտւսւլորություևը հաշվւսոող տեղական 
բյուջեի դւսնձապեաական հաշվին։ 2աւհսձւսյն 22 հարկւսյին օրենսդրքի 401 ֊ր ղ  հողւլածի հւււրկի 
ւլճարումը սւսհմսւնված ժւսմկետներից ուշւսցնելու ղեւղքոււէ ժամկետսւնց յուրւսքանչյուր օրւիս համար 
հւսրկ վճարողը կամ հւսրկայիև դործակալը ւլճւսրում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։
2ւսւհսձայն «Տեղակւսն ինքնւււկառւսվարլքան մասին» 22 օրենքի 38-րղ հողվածի՝ հսւմւսյնքի ղեկւսվարը 
որպես սեփակւսն լիազորություն, օրենքով սահմանված կւսրդով կւսզմւսկերւղում է դույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, աուըքերը ն ւլճարները չվճարող ւսևձանց ևկաամւսմբ 
օրենքով սւսհմւսնւլած վարդով կիրսաուլք է համապատասխան ւփջոցներ։
Ելնելով վերոդրյւսլից և ղեկավարվելով 22 Սահմաևաղրությամբ, 22 հարկայիև օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևբևակաուսվարմւսն մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե ւիսրչակաև վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումևմ

1. Բորիկ Սարիբեդի Վւսրղանյանց հօդուտ Գաւլաո հսս1այնքի բյուջե դաևձել ընղււււ1ևնը 157699/մեկ 
հարյուր հիսունյոթ հադւսր վեց հսւրյուր իևևսունինը/ 22 ղրւսւ(, որպես 05-056-0036-0019-001,05-056-036– 
019-01,05-056-0014-0023,05-056-0323-0014, 05-056-0322-0016 կւսղւսււարային ծւսծկսւդրերով դույքերի 
դույքսւհսղւկերի դոււհսր, ևերւսոյւսլտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավւսռի հւսմւսյնքաւղևսփն ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսւհւվւս ընթացքուլք կամ 2այասաւսևի 2անրաււյեւոության վւսրչւււկան ղատւսրան՝ 
երկւսմււյա ժամկետուլք։
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատւսրելու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վսդւչւսկան 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողւիսծուլ սահմանված կւսրդով այն ենթւսկւս է հսւրկւսղլւյւ 
կւստարլքան՝ 22 ԱՆ 2ւսրկաղիր կւստարումն ապւսհուխղ ծսաայությաև միջոցուլ սւնբողոքւսրկելի 
ղառնալուց եռսւմսյա ժաւէկեաում։
4. Սույն որոշմւսն կւստարլքան ընթւսցքի նկւսւռմաւքբ հսկողությունն իրւսկւսևւսցնոււք Է Գւսվւսռ հւսմայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն պ՜տշոււքն ուժի ւէեջ Է մտնում ընղուևմսւն ւ1ասին օրենքով սւսհմաևւիսծ պատշաճ իրսւդեկելռւ 
օր լիսն հաջոյւղող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2,սւյսատանի Հւսնրա պեաությ ան Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՋզՋք6էաՋՈ@§րոՁմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի 821-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Էղիկ Խաչատուրի Բեզլւսրյանը (ւսնձնազիր Ճ.Ք0277577, ՀԾՀ 1503590925 հսւշվսաված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավսա համայնք, զ. Կւսրմիրզյուղ, Գայի փողոց 81) հանղիսանալով զույքւսհարկ 
վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանփսծ կարզով չի կւստարել զույքւսհարկ վճարելու 
պւսրտականությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 03-ին «Վստչսւրարության 
հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" եևթւսկետի հիմքով 
Գւսվսաի համայնքւսպետարանի աշխատւսկազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումսւրնևրի զանձմսւն հսւրցի քննությւսն նպատակով։ «Վարչարարությսւն հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստաևի Հւսնրապետության օրևնքով սահմանվսւծ կսւրզով հարուցփսծ և 
իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի փաստական հաևզւսմանքների բազմակողմանի, 
լրիվ ե օբյեկտիվ քնևությաև արղյունբում, բացահայտելով զործի բոլոր հաևզամւսնքները, վարչական 
մարմինր հաստատվւսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամսպրված ՀՀ Հարկային օրենսզյւքով սահմւսնված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համւսրվող Գավաո համայնքի 05-056-0017-0020,05-056-017-020-01,05– 
056-0017-0022,05-056-0322-0008,05-056-0304-0103,05-056-0337-0020,05-056-0345-0020, կաղւսստրայիև 
ծածկազրով հողսւտեսքերը հանղիսանում են էղիկ Խաչատուրի Բեզլարյանի սեփւսկանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրմաև ենթակսւ գույքահարկը կսպմում է 57063/հիսունյոթ հազար 
վսղտսուներեք/ՀՀ ղրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանւսկահատվածում չի վճարվել, իսկ էղիկ Խաչատուրի 
Բեզլարյւսևի կողմից նշված ժամանսւկահատվածի զույքահարկը օրէնքով սահմսւնված ժամկետում 
չվճարելու սւրղյունքում առսւջացել է զույքահարկի համար տույժ 26330,/քսանվեց հազար երեք հարյուր 
երեսուն–՜ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 03-ին «Վայւչարսւրությսւն և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ 
հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հսւրուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվել է /հիմք 03.10.2022)9. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3րո 
կայքում/ էղիկ Խաչատուրի Բեզլւսրյանը։ Վերջիևս չ|ւ ներկայացել վարչական վարույթի լսումներիև։
1 7 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվելեն պատշսւճ ծանուցվւսծ էղիկ Խաչատուրի 
Բեզլսղւյանի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սսւհմաեադրությաև 45-րդ հոդվածի հւսմաձայև՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնբւսյին քյուջե 
մուաքադրվող պարասւդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայև 22 2արկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփակւսևության իրավունքով պատկանոդ հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմւսնված կարգով 2այաստանի 2ւսնրապետությւսն համայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսւսկան գործունեության արդյունքներից։
2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերը և ֆիզիկակւսն ւսնձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հւսշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի հւսմայնքի քյուջե են վճարում մինչև հարկային տւսրվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներսայւսլ 
հւսշվի առնելով սույն հոդվւսծով սահմանված աոանձնահատկությունները։
2ամաձայն 22 2արկսւյին օրենսգրքի 46 ֊ր դ  հոդվածի տեղական հսւրկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսգրբին համապատասխան 
հաշվւսրկվւսծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժևրի և /կամ/ տուգւսնքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հւսրկի գծով պարտավորությունը հւսշվառող տեղական 
քյուջեի գանձապետական հաշվին։ 2ամւսձայև 22 հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրաքաևչյուր օրվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։
2սւմաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համւսյնքի ղեկավարը 
որւդես սեփական լիազորություն, օրենքով սահւ1անվսւծ կարգով կագմակերպում է գույքահարկի 
գսւնձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող սւնձանց նկսւտմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյսւլից և ղեկավարվելով 22 Սահմաևադրությամբ, 22 հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավւսկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վսւրչարարության հիմունքների 
և վսւրչւսկան վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. էդիկ Խաչատուրի Բեգլարյաևից հօգոսո Գավառ համւսյնքի քյուջե գանձել ընդամենը 
83393/ութսուներեք հագար երեք հարյուր իննսուևերեք/ 22 դրամ, որպես 05-056-0017-0020,05-056-017-020֊ 
01,05-056-0017-0022,05-056-0322-0008,05-056-0304-0103,05-056-0337-0020,05-056-0345-0020 կադւսստրւսյին 
ծածկագրերով գույքերի գույքւսհարկերի գումար, ներսայսդ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավաոի համւսյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ 2այւսստանի 2անրապետության վսւրչւսկան դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիս՜ուևքևերի և վարչական 
ւիսրույթի մասին» 22 օրենքի 88 ֊րդ հոդվւսծով սւսհւէաևված կարգով այն ենթակա Է հարկադիր 
կասոսրման՝ 22 ԱՆ 2սւրկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքարկելի 
դաոնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունև իրսւկանացնում Է Գավւսո հւսմւսյնքի 
ղեկւսվարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է ւ1տևոււ1՛ ըևդունման մասին օրենքով սահմանված պսսոշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ֊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձաերապեաությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^սոզՁ§հսզՋք6էՁրսո@§աա1.(;օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի1 822-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Դավիթ Կաոլեևի Դավթյսւնը (անձնազիր ՃԱ0377516, ՀԾՀ 1504800605 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կսւրմիրզյոպ, Ջոհրսւբ Շհոյան 148) հանդիսանալով 
զույքւսհւսրկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հստկային օրեևսզրքով սահմսւնված կարզով չի կատւսրել զույքւսհայւկ 
վճսւրելու սրսրտակաևությունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29 ֊իև 
«Վւսրչարարության հիմուևքների ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթւսկեսփ հիմքով Գավաոի համայևքսւպետարաևի աշխատակսւզմում հսւրուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ 
զույքսւհւսրկի զումսւրնեյփ զանձման հարցի քննությսւն նպատակով։ «Վսւրչարարության հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» Հւսյաստանի ձանրապետությւսն օրենքով սահմսւնված կարզով հարուցված 
ե իրակաևացվսւծ վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի փաստական հանզամւսնքների 
բազմակողմանի, լրիվ ե օբյևկտիվ քնևությւսն արղյուևքում, բացահայտևլով զործի բոլոր հաևզամանքները, 
վարչական մւսրմինը հւսստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայև ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորսւմաղրված ՀՀ Հստկային օրենսզրքով սահմսւնված 
զույբահստկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավսա համայնքի 05-056-0185-0002, 05-056-0304-0140, 05– 
056-0337-0058, 05-056-0334-0107, 05-056-0345-0095 կսւղաստրային ծւսծկազրով հողսւտեսքերր 
հանղիսանում են Ղավիթ Կաոլենի Ղավթյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակսւ զույբահսւրկը կազմում Է 63536/վաթսուներեք հազար հիևզ 
հարյուր երեսունվեց/ՀՀ դրամ, ինչը 2008֊2021թթ. ժամաևսւկահատվածում չ)ւ վճարվել, իսկ Դավիթ 
Կաոլեևի Ղավթյանի կողմից նշվւսծ ժամանակահսւտվածի գույքահարկը օրենքով սահմսւնված 
ժսւմկետում չվճայւելու արղյուևքում սաաջացել Է զույքսւհւսրկի համար տույժ 32998/երեսուներկու հազար 
ինն հսւրյուր իննււունութ/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին «Վւսրչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի հւսմայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսկաներում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հրւսվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշւսճ ծաևուցվել Է /հիմք 29.09.2022)9. ծանուցում Ջ2ժՅրՁ1՜.Ջրո 
կւսյքում/ Դավիթ Կաոլենի Դավթյսւևը։ Վեըջինս չի նեըկայսւցել վարչական վարույթի լսումներին։
1 7 .10.2022թ. վա՛րչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն սրստշաճ ծանուցված Դավիթ Կաոլենի 
Դավթյսւնի բացակայՈւթյամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՌԻՄԸ

22 Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կամ համայևքսւյին բյուջե 
մուտքււպրվող պարտադիր այլ վճւսրուլքներ։
2ամւսձայն 22 2արկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ դույքի հարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփակւսնության իրավունքով պատկսւնող հարկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված վարդով 2այսւստանի 2անրապետության հսւմայնքևերի բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։
2ամաձւսյն 22 հւսրկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական սւնձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումստները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված ւսնշստժ դույքի հարկի պստաավորոււդաև դումսդւները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հսւրկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայսւլ 
հւսշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոաևձնահւստկությունները։
2ամաձայն 22 2արկայիև օրենսդրքի 46 ֊ր ղ  հոդվածի տեղական հարկերի դծով հւսրկային 
պւսրտւսվորությունևերի կատարում /մարում/ է հսւմարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հւսշվստկված վճւսրման ենթսւկահարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերի և /կամ/ տուդսւևքների 
դումսւրևերի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտւսվորություևը հաշվառող տեդսւկաև 
բյուջեի դանձւսպետւսկան հւսշվին։ 2ամաձւսյև 22 հարկայիև օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետևերից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար 
հարկ վճւպւողը կամ հարկայիև դործսւկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2ւսմաձայն «Տեղական ինքնակսաավարմսւն մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է դույքսւհարկի 
դւսնձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճսդւևերը չվճսւրող անձաևց նկսւտմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդյդալից և ղեկւսվարվելով 22 Սւսհմանադրությւսմբ, 22 հարկայիև օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակառավսդ՜ւման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 ֊րդ, 58֊60–րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. Դա վիթ Կւսռլենի Դւսվթյանից հօդուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 96534/իննսուևվեց 
հազար հինգ հարյուր երեսունչոյւս/22 դրամ, որպես 005-056-0185-0002, 05-056-0304-0140, 05-056-0337– 
0058, 05-056-0334-0107, 05-056-0345-0095 կադսատրային ծածկադրերով դույքերի դույքսւհարկերի 
դումսւր, նեյ՜ւառյալ տույժեյւը։
2. Սույն որոշումը կարող է վստչակւսն կսւրդով բողոքարկվել Գւսվաոի հսւմայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվաևից երկու ամսվա ընթսւցքում կամ 2այսւստանի 2անրւսպետույ;>յսւև վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյւս ժւսմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական 
փսրույյխւ մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն եևթակսւ է հարկադիր 
կատւսրմաև՝ 22 ԱՆ 2արկսւդիյւ կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքսդ՜ւկելի 
դստևալուց եռամսյսւ ժւսմկետում։
4. Սույն որոշման կատարմսւն ընյ^ացքի նկսւտմամբ հսկողություևն իրականւսցնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևման մւսսիև օրեևքով սահմանված պաաշաճ իրազեկելու, 
օրվսւն հսւջորդոդ օրը։

2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյասաւսնի Հսւնրապեւոության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք 
ԼԼ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՁ§հՋզՋր6էՋրՁՈ@§րոՋմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ի1 823-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վանուշ Ռաֆիկի Բոթոյաևը (ւսևձնազիր Ճ70551446, ՀԾՀ 1812780532 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Ազաաության փող 73/2) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հսւրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքւսհարկ 
վճարէ լու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-իև 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի Իին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումւսրևերի գանձման հսւրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հսւյաստանի Հանրսւպետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված 
ե իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզւսմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահսւյտելով զործի բոլոր հաևզամանքևերը, 
վարչական մարմինը հսատւստված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվսւծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ համսւրվող Գավաո համայնքի 05-056-0102-0001-001, 05-056-0350-0013, 
05-056 0333-0149, 05-056-0340-0002 կսւղաստրային ծսւծկազրով հողատեսքերը հւսևղիսանում են Վանուշ 
Ռաֆիկի Բոթոյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթսւկա զույքւսհարկը կազմում է 49768/բաոսւսուեինե հազար յոթ 
հսւրյուր փսթսունութ/ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Վանուշ 
Ռաֆիկի Բոթոյանի կողմից նշված ժսւմանակահատվսւծի զույքւսհարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում սասւջացել է զույքահարկի համար տույժ 24199/քսանչորս հազար մեկ հսւրյուր 
իննսունինը/ ՀՀ ղրւսմի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 29-իև «Վարչարարության ե վարչական վարույյծի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետսւրանում հարուցված վարչական 
ւիսրույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվելէ /հիմք 29.09.2022լՅ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո 
կայքոււք/ Վւսևուշ Ռաֆիկի Բոթոյանը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վւսրչակսւև վարույթի լսոււքներին։
17.10.2022թ. վարչւււկան վարույթի լսոսքներն իրակւսնւսցւլել են ւղատշաճ ծանուցված Վանուշ Ռաֆիկի 
Բոթոյանի բւսցսւկայությւսմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմաևւսդրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրեեքով 
սահմւսնված կարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ հւսմայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 224 ֊րդ հոդվածի՝ անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմւսնված կարդով Հայաստաևի Հանրապետությսւն համայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կաիւվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։
2,սւմաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերը և ֆիզիկակւսն ւսնձինբ 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանված 
դեպքերում ու կարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայւսլ 
հւսշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոաևձնահատկությունները։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտւսվորությունների կատւսրում /մարում/ է հսւմարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճւսրման ենթւսկահարկի, ինչպես նւսև դրա դծով տույժևրի և /կամ/ տուդանքևերի 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի դանձապետսւկաև հաշվին։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետևերից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսդորություև, օրհևքով սահմանված կարդով կազմակերպում է դույքահսւրկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող աևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմւսնված կարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմաևադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնւսկաոավարման մասին», «Վարչսւրարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ

1. Վւսնուշ Ռւսֆիկի Բոթոյանից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ըևդւսմեևը 
73967/յոթաևասուներեք հազար ինն հարյուր վաթսունյոթ/ՀՀ դրամ, որպես 05-056-0102-0001 001,05-056 ֊ 
0350-0013, 05-056-0333-0149, 05-056-0340-0002 կադսւստրային ծւսծկադրերով դույքերի դույքւսհարկերի 
գումար, ևերառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարդով բողոքարկվել Գւսվաոի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսևից երկու ամսվա ընթւսցքում կամ Հայսւստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմաև պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչսւրարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
դառնալուց եռւսմսյա ժւսմկետում։
4. Սույն որոշմաև կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողություևն իրականսւցնում հ Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևման մասին օրենքով սահմանված պսւտշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորդող օրը։



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւռանի Հւսնրապեւռության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հպՁթ6էՋրսո@§րոՋւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ա 824-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռոզիկ Սարիբեկի Սաղեյանը (սւնձնազիր Ճ.Ք0526371, ՀԾՀ 7302700354 հաշվաոված ԼԼ 
Գեղարքուեիքի ւհսրզ, Գավառ համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Ազաաությաև պողոաա 67) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկւո, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պւսրաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վւսրույթի մւսսին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվւսծի 1-ին մւսսի ,,բ" 
ենթւսկետի հիմքով Գավսաի համայնքապեաարանի աշխասւակւսզմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումայ՜ւների զաևձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վւսրույթի մասին» Հւսյաստւսևի Հաևրսւպետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցվսւծ 
և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմինը հաստւստված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ԼԼ 2,ւսրկւսյիև օրենսզրքով սահմւսնված 
զույքահսւրկով հստկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-056-0064-0006, 05-056-0339-0252, 05– 
056-0306-0135, 05֊056–0344–0094կաղւսստրային ծածկազրով հողատեսքերը հանղիսսւնում են Ռոզիկ 
Սարիբեկի Սսւղեյանի սեփականությունը։
Անշարժ գույքերի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կսպմում Է 56719/հիսուեվեց հազար յոլւ> 
հարյուր տասնիևը/ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժւսմաևակահատվսւծում չի վճարվել, իսկ Ռոզիկ 
Սարիբեկի Սսւղեյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժսււքկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 27620/քսանյոթ հազար վեց 
հարյուր քսսւն/ ԼԼ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին «Վարչարարության և վարչակւսն վւսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վւսրույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 29.09.2022թ. ծանուցում ՋշժՅրՋր.Ջրո 
կւսյքոււՐ Ռոզիկ Սարիբեկի Սաղեյւսևը։ Վերջինս չ|ւ ևերկայացել վարչական վարույթի լսումնևրին։
1 7 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկւսնացվելեն պատշւսճ ծանուցված Ռոզիկ Սարիբեկի 
Սսւղեյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմանադրության 45-րդ հողվսւծի համաձսւյև՝ յուրաքանչյուր ոք պարաւսվոր է օրենքու| 
սաեմաեված վարդով ե >սւփով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համւսյնքայիե բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
2ւսմաձայև ԼԼ 2սւրկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկր հարկ վճարոդներին 
սեփակաևությաև իրւսվունքով պատկանող հարկման օբյեկտ հսւմարվող անշարժ դույքի համար 
սւսհմանված վարդով 2այաստսւնի 2անրապետությսւն համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությսւն արդյուևքևերից։
2ամաձսւյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպություններր ե ֆիզիկական ւսևձիևք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանված 
դեպբերում ու վարդով հաշփսրկված անշարժ դույքի հարկի պւսրտավորության դումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հսւշվի սանելով սույև հոդվսւծով սահմանված ւսռաևձևահատկույՅյունները։
2ամսւձայն 22 2արկային օրենսդրքի 46 ֊րդ  հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտսւվորություննևրի կատարում /մսւրում/ է համսւրվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշփսրկված վճարմսւև ենթակահսւրկի, ինչպես նան դրսւ դծով տույժերի ե /՚կւսմ/ տուդւսնյփերի 
դումարների վճւսրոււքը համապատասխան հարկի դծով պարտւսվորություևը հաշվւսռող տեղական 
յդուջեի դաևձապետւսկաև հսւշվին։ 2ւսմսւձայն 22 հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրւսքւսնչյուր օրվւս հաւհսր 
հարկ վճարողը կւսւք հւսրկային գործակալը վճւսրում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2ամաձայն «Տեղակւսն ինքնակւսուսփսըւ(ան մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հսււ1սւյնքի դեկավւսրը 
որպես սեփակւսև լիադորություն, օրենքով սւսհմանված վարդով կազմակերպում է դույքւսհւսրկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսդ՜աղ անձանց նկատմամբ 
օրենքուլ սւսհւևսնւ|ւսծ վարդով կիրւսոոււէ է հւսմապատսւսխան միջոցներ։
Ելնևլոկ վերոդրյւսփց և ղեկավարւխլուլ 22 Սահւնոնւսդրույւդամբ, 22 հարկւսյիև օրևնսդրքով, «Նորւ1սսոիվ 
իրավսւկան սւկտերի մասին», «Տեղւսկւսն ինքևակաուսւլարլքան մւսսին», «Վարչւսրարության հիմունբների 
և ւիսրչւսկւսև վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդւխւծներով, որոշումեմ

1. Ռոզիկ Սւսրիբեկի Սւսղեյաևից հօդոսո Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 84339, ութսունչորս 
հադւսր երեք հւսրյուր երեսունիևը/22 դրւսմ, որպես 05-056-0064-0006, 05-056-0339-0252, 05-056-0306-0135, 
05-056-0344-0094 կադասւռրային ծածկսպրերով դույքերի դույքւսհւսրկերի գումար, ևերաոյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշոււփ կարող է վարչական վարդով բողոքւսրկվել Գաւիսռի համւսյնքւսսյևտին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու աւհւվսւ ընյծւսցքոււ1 կւսմ 2այաստսւնի 2աևրապետությւսն վարչւսկան դատարան՝ 
երկւսւ1սյա ժսսքկետում։
Յ.Սույն որոշւհսն սրսհւսնջևերը չկատւսրելու դեպքում, «Վսդ՜ւչսւրւսրության հիմուևքնևրի և վարչական 
վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդփսծով սահւքւսևված վարդով այն ենթւսկւս Լ հարկադիր 
կատարւէան՝ 22 ԱՆ 2սւրկադիր կատարումն ապւսհովող ծսսոսյության միջոցով սւնբողոքւսրկելի 
դառնալուց եռսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատւսրման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողույդունն իրւսկանացնում է Գսսիսո հւսմւպևքի 
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնոււէ ըևդուևւևսն մասին օրենքով սւսհմսւնւիոծ պսսոշաճ իրազեկելու 
օրւիսն հւսջորդող օրը։

20 ֊  թ. ֊
ք.Գավստ
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ձւսյսատանի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^3ոզ3§հ3զ3թ6է3ր3ո@§ա3ւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 825-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՈԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ալվւսրդ Վալերի Գասպարյանը (աևձնազիր Ճ.Ի10400309, ՀԾՀ 5201670687 հաշփսովւսծ ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կսւրմիրզյուղ, Զոհրաբ Շհոյան 94) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հւսրկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճսւրելու պարտակւսնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29 ֊իև 
«Վարչարարության հիմունքների ե ւխտչւսկւսն վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվսւծի 1 ֊իև  մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գւսւիսոի համայնքապեաարաևի աշխաասւկազմում հալւուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քնևությւսն նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցվսւծ 
ե իրակւսնացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի փաստական հանզսւմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության արղյունքում, բացսւհւսյտելով զործի բոլոր հանզւսմանքները, 
վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հաւքւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկւսյին օրենսզրքով սահմանվւսծ 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-056-0128-0066, 05-056-0180-0002, 05– 
056-033-0062, 05-056-0334-0137, 05-056-0339-0174 կաղաստրայիև ծւսծկազրով հողատեսքերր 
հանղիսանում են Ալվւսրղ Վալերի Գասպարյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթսւկա զույքահարկը կազմում Է 58607/հիսունութ հազար վեց 
հարյուր յոթ//ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Ալւ|արղ Վալերի 
Գասպարյանի կողմից նշված ժամւսնակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժւսմկետում 
չփսորելու արղյունքում աոսւջացել Է զույքահարկի համար տույժ 28744/քսանութ հազար յոթ հարյուր 
քսւոասունչորս/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 29-իև «Վարչարարության և վարչական վսւրույյծի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մւսսի ,,բ՚՛ կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսկաներում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հրավիրվելևև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 29.09.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո 
կայքում/ Ալվարղ Վալերի Գասպարյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
17.10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականսւցվելեն պատշաճ ծանուցված Ալվւսրղ Վալերի 
Գասպարյանի բացակայությամբ։
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ձձ Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվսւծի համւսձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարսաւվոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն ԼԼ ձսւրկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականությւսն իրավունքով պատկւսևող հարկմաև օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով ձայաստսւնի ձանրապետությւսն համայևքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամսւձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերը և ֆիզիկակւսն սւնձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դևպքերում ու վարդով հսւշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձևահատկությունները։
2,սւմաձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկային 
պւսրտավորությունների կատարում /մարում/ է համւսրվում Օրենսդրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթւսկահարկի, ինչպևս նան դրա դծով տույժերի և /կամ/՜ տուդանքների 
դումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հսւշվաոոդ տեղական 
յդուջեի դանձսւպետական հաշվին։ ձամսւձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետսւնց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամւսձայն «Տեղական ինքնւսկսաավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմսսկերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձանց նկատմսւմբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվսւկան սւկտերի մասին», «Տեղական իևքևակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդվածևերով, որոշումեմ

1. Ալվարդ Վւսլերի Գասպարյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 87351/ութսունյոթ 
հագար երեք հարյուր հիսուևմեկ/ձձ դրամ, որպես 05-056-0128-0066, 05-056-0180-0002, 05-056-033-0062, 05– 
056-0334-0137, 05-056-0339-0174 կադաստրւսյին ծածկադրերով դույքերի դույքահարկերի գումար, 
ևերաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքւսպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ամսվսւ ընթացքում կամ ձայաստանի ձաևրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկւստւսրելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությաև միջոցով աևբողոքւսրկելի 
դաոնսւլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ըևթացքի նկատմսւմբ հսկողությունն իրւսկաևացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հւսջոյւդող օրը։

20֊ թ.֊
ք.Գսւվսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաերապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՋզՋթ6էՁրՋՈ@§աՋւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի Իր 826-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԱՄԱՐՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 2/2 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆԸ ԵՎ ՇԻՆՈԻԹՅԱՆ ՋԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱԻյԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով Տեղական Իևքնակառավարմաև Մասին ՀՀ օրենքի 35 ֊րղ հողվածի 24) կետի, ՀՀ 
կառավարության 18.05.2006թ. թիվ912–Ն որոշմամբ եսատատված «Ինքնակամ կառույցների 
օրիևակաևացման ե տնօրիևման կարղր հաստատելու մասին» 34-րղ, 35-րդ, 35.1-րդ, 36-րդ, 37-րդ 
և 39-րդ կետերի, Գավառ համայնքի ւսվադանու 07 հոկտեմբերի 2022 թվականի թիվ 10 նիստի 
թիվ 143-Ա որոշմաև պահանջներով ե հիմք րևդոլնելով ինքնակամ կառույցն իրակաևացրւսծ 
աևձ Ասյա Արտուշի Մխեյաևի Գավառ համայնքի ղեկավարին հասցեադրվսւծ դիմումը և 
օրիևակաևացման համար սահմանված վճւսրների աևդորրսւզրերը, նկատի ունենսղով, որ 
ինքնակամ կառուցվւսծ տնտեսական շինությունը օրենքով սահմանված վարզով 
օրինակսւևացվելէ որպես համայևքայիև սեփականություև /անշարժ դույքի նկատմամբ 
իրավուևքևերի դրանցման վկայական Իք 22092022-05-0050, տրված 22.09.2022թ./, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի Ղամարյաև եղբայրների փողոց թիվ 2/2 հասցեում դտնվող համայնքային 
սեփականություև հանդիսացող, օրինական ճանսւչված 48,0 քմ արտաքին /41,80 քմ ևերքինւ/ 
մակերեսով տնտեսական շինությունը և շինությւսն զբադեցրւսծ ու սպասարկմաև համար 
նախատեսված 0.00478 հա մակերեսով հողամասը, համապատասխանսւբւսր տնտեսական 
շինությաև 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 3627 /երեք հազար վեց հսւրյուր քսաևյոթ/ ՀՀ դրամ 
արժեքով, ընդամենը 174100 /մեկ հարյուր յոթւսնասունչորս հազար մեկ հսւրյուր/ ՀՀ դրամ, 
շինությւսն համար առաևձնացված հողամասը յուրաքսւնչյուր 1/մեկ/՛ քառակուսի մետրի համար 
1221 /մեկ հազար երկու հսւրյուր քսանմեկ/ ՀՀ դրամ արժեքով, ընդամենը 58400 /հիսուևութ 
հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ և տվյւսլ միավորի նկատմամբ համայնքի ւսևվամբ զույքային 
իրավուևքևերի պետական զրաևցման համար իրականսւցված վճւսրների փոխհւստուցմսւն 
վճւսրների 35000 /երեսունհիևզ հազար/ ՀՀ դրամ արժեքներով, ուղղակի վաճառքով օտարելու 
ինքնակամ կառույցն իրականացրած աևձ Ասյա Արտուշի Մխեյսւնին։
2. Շենք-շինություևներր չեն հակասում քաղաքաշիևակաև նորմերիև և դրանց մակերեսները 
որոշվում են քսւրտեզազրմաև, զեոդեզիայի, չափւսզրման /հսւշվառմաև/ և հողաշինարսւրության 
զործուևեություև իրականացնելու իրսւվուևք ունեցող կազմւսկերպություևևերի /անձի/ կողմից 
տրված հսւտակազծերին համապատասխան։



3. Հաեձնարարել աշխաաակազմի իրավաբաևակաև բտժնի պետ Արա Գեորգյաևին օրենքով 
սահմանված կարգով Ասյա Արտուշի Մխեյւսևի եետ կնքելու ուղղակի վաճառքի պայմաևագիր։
4. Որոշման կաաարմաև հսկողություեը ղևել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրա։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւևոնում հրապսւրակմանը հաջորդող օրը։

ք.Գավստ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՅ§հՋզՋք6էՋրՋՈ@§րոՋւ1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի1 827-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇ ՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գոհար Արարատի Մխեյանր (անձնազիր՝ ՃՔ.0588662, ՀԾՀ՝ 5401470568 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Պարույր Սհակ 69) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուքյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրբով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ վճւսրելու 
պսւրտսւկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին «Վարչւսրարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավաոի համսւյնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրների զանձման հարցի քննությսւն նպատակով։ «Վարչարսւրության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և 
իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզսւմաևքևերի բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննությաև արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչակւսն 
մարմինը հսւստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրւսմաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հստկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-056-0059-0050, 05-056-0316-0414, 05– 
056-0130-0012, 05-056-0344-0124 կադաստրային ծածկսպրով հողատեսքերը հանղիսսւնում են Գոհար 
Արարատի Մխեյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համայւ վճսւրմւսն ենթակա զույքահարկը կազմում Է 67181/վաթսունյոթ հազար մեկ 
հսւրյուր ութսունմեկ/ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2008-2021թթ. ժամաևակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գոհսւր 
Արարատի Մխեյանի կողմից նշված ժսւմաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժսւմկետում չվճայւելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 31496/երեսուևմեկ հազար 
չորս հսւրյուր ինևսունվեց/ ՀՀ ղյւամի չափով։
2022 թվակւսնի սեպտեմբերի 29-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1֊ ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետւսրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսւտշսւճ ծանուցվել Է /հիմք 29.09.2022թ. ծանուցում Ձ2ժՁրՋր.Ձրո 
կսւյքում/ Գոհար Արարատի Մխեյաևը։ Վերջինս չի ներկայսւցեյ վարչական վարույթի լսումներին։
17 .10.2022թ. վարչակակ վարույթի լսումներն իրակսւնւսցվելեն պսւտշւսճ ծանուցված Գոհար Արարատի 
Մխեյանի բացակայությսւմբ։
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ԼԼ Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք ււյւսրաւսվոր է օրենքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հտմայնքւսյին բյուջե 
մուտքազրվող պարտսպիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրեևսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփակւսնության իրավունքով պատկաևող հսւրկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված վարզով Հայաստանի Հանրապետության հաւհսյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 236-րղ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական ւսնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /ւսյղ թվում Օրենսդրքի 231-րղ հոդվածի 3-րղ մասով սահմանված 
ղեպքերում ու վարզով հաշվարկված աևշւսրժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ 
հսւշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված ւսռանձնահւստկությունները։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 46 ֊րղ  հողլիսծի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պարտաւխրությունների կատարում /մսւրում/ է համարվում Օրեևսզրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճար ման ենթւսկահարկի, ինչպես նաև դրա զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հւսշվսաող տեղական 
բյուջեի զանձապետակւսն հսւշվին։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկայիև գործակալը վճւսրում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական իևքնակառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճստող ւսևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կսւրդով կիրառում է համապւստասխան միջոցներ։
Ելևելով վևրոզրյւպից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվակւսն սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարւսրության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Գոհար Արարատի Մխեյսւնից հօզուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե զւսնձել ըևղւսմենը 98 677/իննսունութ 
հազար վեց հարյուր յոթաևասունյոթ/ՀՀ ղրւսմ, որպես 05-056-0059-0050, 05-056-0316-0414, 05-056-0130– 
0012, 05-056-0344-0124 կւսղաստրւսյին ծւսծկազրերով զույքերի զույքսւհարկերի գումար, ներսայալ 
տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքսւրկվել Գավւսոի համայևքապետին դրա ուժի ւ1եջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հւսևրապետությսւն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկեւոում։
3. Սույն ոյաշւհսն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողվւսծուլ սահմանված վարզով այն ենթւսկւս է հարկադիր 
կաւոսւրման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությաև միջոցով անբողոքւսրկելի 
դառնալուդ եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարլքաև ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկաևացնում է Գւսւիսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունւքան մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվաև հւսջորդող օրը։
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Հւսյասաանի Հանրսւպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§աՋմ.օօա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սևակ Վւսզզենի Վարղսւնյանը (անձնազիր՝ 002493021, ՀԾՀ՝ 1412800633եաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Ազաաությաե պող. 176/1) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29 -ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հւսյաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հսւրուցված 
և իրսւկանացված վարչական վւսրույթի ընթացքում զործի փաստական հանզւսմաևքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցւսհայտելով զործի բոլոր հանզամւսնքնևրը, 
վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.
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Հւսմւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-056-0083-0002, 083-002,05-056-0316֊ 
0135,316– 135,05-056-0334-0067,334-067,05-056-0349-0092,349-092 կաղաստրայիև ծածկւսզրով 
հողատեսքերը հաևդիսանում են Սհակ Վսպզենի Վարղանյւսնի սեւիակաևություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ևնթակւս գույքահարկը կսպլքում է 73377/յոթանասուներեք հազար 
երեք հււղղուր յպ»անւսսունյպ;>/ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2008–2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճսւրվևյ, իսկ Սևւսկ 
Վսպզենի Վարդւսնյանի կողմից նշւիսծ ժամանակահսւտվսւծի զույքահսւրկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճւսրելու արղյունքում սասւջացել է զույքահարկի համար տույժ 34255/երեսուևչորս հսւզայւ 
երկու հարյուր հիսունհինզ/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին «Վւսրչւսրարության և վարչական վարույյտի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարսւնում հարուցված վարչական 
վւսրույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 29.09.2022թ. ծանուցում Ձ2ժՋրՅր.Ձա 
կայքում/ Սևակ Վազզենի Վարդանյանը։ Վելւջինս չ|ւ ևերկայացել վարչական վւսրույթի լսումներին։
17 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվելեն պատշաճ ծանուցված Սևակ Վազզենի 
Վարղանյաևի բացակայույՅյամբ։



ձձ Սահմաևւսդրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, աուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտադիր այլ վճսւրումնեյւ։
ձամսւձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփակաևության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված վարդով ձայասաանի ձանրապեաության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճսւրողևերի տնտեսական դործուևեությւսն արդյունքներից։ 
ձաւքաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կսպմակերպությունները և ֆիդիկակւսն ւսևձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հողւլածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության գումարները / ւսնշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի հւսմայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային ւուսրւիս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոանձնահատկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտսւվորությունների կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճսւրման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների 
դումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի դանձապեւոսւկան հսւշվին։ ձաւքաձայն ձձ հարկայիև օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրւսքաևչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային դործւսկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամւսձայն «Տեղական ինքնակառավալւման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահւևսնված կւսրդով կազմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող աևձանց նկատմսւմբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևելով վերոդրյալից և դեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մւսսիև», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. Սհակ Վւսզդենի Վարդանյանից հօդոււռ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 107632/մեկ 
հսւրյուր յոթ հազար վեց հարյուր երեսուներկու/ձձ դրամ, որպես 05-056-0083-0002, 083-002,05-056-0316– 
0135,316-135,05-056-0334-0067,334-067,05-056-0349-0092,349-092 կսւդաստրային ծսւծկադրերով դույքերի 
դույքահարկերի գումար, ներւսռյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բողոքարկվելԳավաոի համայնքապետին դրա ուժի ւ1եջ 
մտնելու օրվանից երկու ւււմսւիս ընթացքում կամ ձայաստաևի ձանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմաև պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչւսկան 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդւիսծով սահմանվւսծ կարդով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծառւսյության միջոցով անբողոքւսրկելի 
դառնւսլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ընթացքի նկատմսւմբ հսկողությունն իրւսկանացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մւսսիև օրենքով սւսհմաևված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։

20 ֊  թ.֊
ք֊Գավսա

ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ սատանի ձւսևրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §̂ VՋ̂ ^̂ Ջ§հՁ̂ Ձք6էՋրՅՈ(̂ )§ա̂ 1̂.̂ օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 829-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՋԱՏՌԻԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԳ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 4 ձԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2.ԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ձՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵԲԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱԲՏՈԻՐ ՊԱԲՈՆԻԿԻ ձԱԿՈԲՅԱՆԻ, ԱՆԱձԻՏ ՊԱՐՈՆԻԿԻ 
ձԱԿՈԲՅԱՆԻ, ԱՄԱԼՅԱ ՊԱՐՈՆԻԿԻ ձԱԿՈԲՅԱՆԻ, ԱՍՅԱ ՊԱՐՈՆԻԿԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆԻ 

ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ 2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Իրավուևքը հաստատող փսաւոսւթղթերր չպահպանված անհաաւսկսւն 
բևսւկեյի տևերի կւսրգավիճւսկի մասին» 10.06.2008թ. ձձ 2.0-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրսւվակւսն սւկտերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքևակսաավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի ե ԼԼ Կառավարությաև 
29.12.2005թ. «ձայւսստաևի ձաևրապետությսւն քւսղաքայիև ե զյուղական բնակավայրերուն 
ներբնակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտների անվաևակոչման, աևվանսւփոխության, 
անշարժ գույքի՝ րստ ղրա զտևվելու և /կամ/ աեղակայմաև վայրի համւսրակալմաև, 
հասցևավորմաև ու հասցեևերի պետական զրաևցման կարզը հաստատելու և հասցևևերի 
զրսւևցման լիւսզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ և 
ւիոփոխությունևեր կատարելու մասին ԼԼ կառավայտւթյաև 25.02.2021յս–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք րնղուևելով 22.08.2022թ. տրված Գավսաի հողային բարեփոխումների և 
սեփսւկանաշևորհման հանձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվածքը, րստ օրենքի 
ժառանզությսւև իրսւվուևքի վկայազրով /տրված 08.08.2022թ./ գույքի նկատմամբ ժառանգ 
Արտուր Պարոնիկի ձւսկոբյւսևի/ծնվսւծ 0 5 .0 8 .1964թ./ ղիմումը, «Դավիթ Առւսքելյան» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողամասի ու շեևք-շիևություևևերի հատակսւգծերը, համաձայն որոնց Գավառ 
համայնքի Ազատությաև փողոց 4-րղ նրբանցք թիվ 4 հասցեում գտնվող ըևղհաևուր հողամասը 
չւսփւսգրվել Է, հատկսւցվել Է 0.03 հա, ինչը փաստացի կազմում Է 0.02554 հսւ, որը Արտուր 
Պարոնիկի ձւսկոբյւսնիև /ծնված 0 5 .0 8 .1964թ./ ժառաևգությաև իրավունքով պատկանող 
հողամասն Է ե հաշվի առնելով, որ օյփնակաև կառուցված 74.80 քմ ըևղհաևուր մակերեսով 
շեևք-շիևություևևերի /կառուցված 1952–1972թթ./ կառուցմաև ու սպասսւրկմաև համար 
անհրաժեշտ 0.02554 հա հողամասը չի գտնվում ԼԼ հողային օրեևսգրքի 60-րղ հողվածով 
սահմանված սահմաևափակումևերի ցանկում, ինչպես նաև իևժեներատրանսպորտային 
օբյեկտների օտարման գոտիներում, չ|ւ առաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերակսւնղնել Գավաո համայնքի Ազաաությաև փողոց 4-րղ նրբանցք թիվ 4 հասցեում 
ղտնվող ղույքային միսւվորի նկատմամբ Արտուր Պարոնիկի ճսւկոբյանի /ծնկած 0 5 .0 8 .1964թ֊ 
ին/, Աևահիա Պարոնիկի ձւսկոբյաևի /ծնկած 2 0 .0 5 .1958թ–ին/, Ամալյա Պարոնիկի ձակոբյաևի 
/ծնկած 19 .02 .1960թ֊ին./, Ասյա Պարոնիկի Մեսրոպյաևի /ծնկած 3 0 .0 7 .1966թ–իև/ 
հողօղտւսգործմաև իրւսվունքը, բնակելի տան կաոուցման և սպսւսարկման համար հատկւսցված 
հողամսւսի ղույքային իրավունքները ճւսևաչելով նրսւևց սեփականության իրավունթը 0.02554 
հւս ընդհանուր մակերեսովհողամասի և օրինական կաոուցված 74.80 քմ ընդհանուր 
մակերեսով շենք-շիևություևևերի /կաոուցված 1952–1972թթ./ նկատմամբ որպես օրինական 
տիրսւպետվոդ ղույք։
2. Անշարժ ղույքին տրամադրել Գավաո համայնք, Ազատության փողոց, 4-րդ նրբանցք, թիվ 4 
հասցեն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ ղույքի կւսդաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
դույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ ղույքային իրավուևքների պետական 
ղրանցում կատարելու համար։
4. Գրոշման կատարմաև հսկողություևը դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւևի վրա։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հսւևրապեսաւթյան Գեդսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեզարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր^^Ջ|փՋ^Ջբ6էՅր^ո(Տ)§աա1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 830-Ա

ԳԱՎԱՈ֊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Զ . ՍԱՅԱՂՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5-ՐԳ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 2/1 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ԳՈԻՅՔԻ 

ԲԱԺԱՆՈԻՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՆՈՐ ՄԻԱՎՈՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԵՐԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ
ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաե ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2 ֊րդ  մասի, 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35 ֊րդ հոդվածի 24) կետի, ՀՀ 
Կառավսւրության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրապետությսւև քաղաքային և զյուղակաև 
բնակավայրերուն ներ բ ն սւ կսւ վայ րսւյ իև ւսշխւսրհազրական օբյեկաևերի աևվաևակոչմաև, 
սւևվսւևավաիաւթյւսն, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայմւսն վայրի 
համարակալմաև, հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրսւնցման կարզը հաստատելու և 
հասցեների զրաևցմւսն լիազոր մարմիև սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և ւիուիոխությունևեր կատարելու մասին» ՀՀ կառավսւրության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233– 
Ն որոշման պահանջներով, հիմք ըևդուևելով Գավառ համայնքին սեւիականությսւն իրավուևքով 
պատկաևող թիվ 13072022-05-0032 վկայականը տրված 13.07.2022թ–ին, «Դւսվիթ Առաքելյսւն» 
ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի և շինություևների հատակւսզծերր, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքին սեփականությսւն իրավուևքով պատկանող գույքի րսւժանումից 
առաջւսցած նոր միւսվոր 0.10869 հա մակերեսով անշարժ զույքին տրամւսդրել Գավառ համայնք, 
Զ.Սայադյան փողոց, 5-րդ փակուղի, թիվ 2/2 հասցեն։
2. Գսւվսա համայնքին սեփակաևության իրավուևքով պատկաևող գույքի բաժանումից 
ստաջսւցած նոր միավոր 0.12931 հա մակերեսով անշարժ զույքին տրամադրել Գավառ համայնք, 
Զ . Սայւսդյաև փողոց, 5-րդ փակուղի, թիվ 2/3 հւսսցեև։
3. Գսւվսա համայնքին սեփականությսւն իրավուևքով պատկաևող գույքի բաժանումից 
ստաջսւցած նոր միավոր 0.01034 հա մակերեսով անշարժ զույքին տրամադրել Գավառ համայնք, 
Զ. Սայաղյսւն փողոց, 5-րդ փակուղի, թիվ 2/4 հասցեն։
4. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտնում հրապարակման հաջորդոդ օրը։



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստւսնի Հւսևրւսպեւռությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մւսրզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅV^ր^^Յ§հ^^^բ6էՅրՅՈ@§ա3^1.^օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Իր 831-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 3-ՐՂ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 4 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱքսԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՐԵՏԱ ՊԱՊԻՆԻ ՏՈՆՈՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Իրավուևքը հասաաաող փասասւթղթերը չպահպանված անհատական 
բնակելի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվակսւն ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքևակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կսաւսվարությւսն 
29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հանրւսպետությւսև քաղաքայիև և զյուղակւսն բնակավայրերուն 
ներբնակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտների անվաևակոչման, ւսևվանւսվւոիաւթյւսն, 
անշարժ գույքի՝ րստ ղրւս զտևվելու և /կսւմ/ տեղւսկայման վայրի համար ւսկսղ ման, 
հասցեավորման ու հասցևևերի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և հասցևների 
զրանցմաև լիազոր մւսրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևներ կատսւրելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի 19 233-Ն 
պահւսնջներով, հիմք ընղունելով 10.10.2022թ. տրված Գսւվսաի հողային բարեփոխումևերի և 
սեփականաշևորհման հանձնւսժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվսւծքը, րստ օրենքի 
ժառաևզության իրավուևքի վկայազրով/տրված 01,06.2007թ֊իև/ գույքի նկատմամբ ժառանգ 
Գրետսւ Պսւպիևի Տոևոյաևի /ծևվւսծ 2 5 .0 4 .1948թ./ դիմումը, «Հայր և որդի Դավոյաններ» ՍՊԸ-ի 
կողմից տրված հողամասի ու շեևք-շիևուլ&յունևերի հատակագծերը, համաձայն որոնց Գավառ 
համայնքի Նալբսւնղյաև փողոց 3-րդ նրբանցք թիվ 4 հասցեում գտևվող ըևղհաևուր հողամասը 
չւսփագրվել Է, հատկացվել Է 0.05 հա, ինչը փաստացի կազմում Է 0.05999 հա, որը Գրետսւ 
Պսւպիևի Տոևոյաևիև /ծևված 2 5 .0 4 .1948թ./ ժառաևզության իրավուևքով պաակւսևող հողամասն 
Է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 262.46 քմ րնղհանուր մակերեսով շենք– 
շինությունների /կառուցված 1962–1998թթ./ կառուցմւսն ու սպսաարկման համար անհրաժեշտ
0.05999 հա հողամասը չի գտևվում ՀՀ հողային օրեևսգրքի 60-րղ հոդվածով սահմանփսծ 
սւսհմաևափակումևերի ցանկում, ինչպես ևաև իևժեևերատրանսպորտային օբյեկտների 
օտւսրմաև գոտիևերում, չի ւսռաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ



1 . Վերակւսևցնել Գավւսռ համայնքի Նալբանդյաև փողոց 3-րղ նրբանցք թիվ 4 հսւսցեում գտնվող 
ղույքւսյին միավորի նկատմսւմբ Գրելուս Պապիևի Տոնոյանի /ծևվւսծ 2 5 .0 4 .1948թ–ին/ 
հողօղսուպործման իրսւվունքր, բնակելի ասւն կաոուցման ե սպ ա սարկման համար 0.05 հա 
օրինական հա տ կացված հողամասից ւսվելփ ա ստ ա ցի օզտսպործվող 0 .00999  հա հողամասի 
զույքայիև իրավուևքևերը ճա նա չելով նրա սեփակաևությւսև իրսւվունքր 0.05999 հա ընդհանուր 
մակերեսով հողա մա սի և օրինա կա ն կաոուցված 262 .46  քմ ընդհանուր մակերեսով շ ե և ք ֊ 
շիևություևների/կա ոուցվա ծ 1962–1998թթ./նկատմսւմբ որպես օրինական տիրսււղևտվույ ղույք։
2. Անշարժ ղույքին տրւսմաղրեյ Գավաո համայնք, Նսղբաևղյւսև փողոց, 3-րղ փակու րյի, յծիվ 4 
հւսսցեն։
3. Սույն որոշումր ներկա յա ցնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղա ստ րի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույքի ղրւսևցմւսև միա սնա կա ն ստորաբաժանում՝ ղույքային իրսւվուևքևերի պետական 
ղրսւնցում կատստելու համար։
4. Սրոշմւսև կա տ արման հսկողությունը դնել Գավաո համայնքի ղեկա վարի տեղա կալ 
Գ. Բոշյսւևի վրւս։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.սւյաստաևի 2.սւևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 §̂ VՋր^^^§հՁ^ բ̂6էՋրՅՈ(̂ )§ա̂ ս1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 832-Ա

ԳԱՎԱՈ ՔԱՂԱՔԻ 2.ԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2ԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱ2.ԱՄՅԱՆ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐՂ 
ՆՐԲԱՆՑՔ 1 ֊ԻՆ  ԱՆՑՈԻՂԻ ԹԻՎ 11 2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ 

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2.ԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 2.ՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՖԵԼԻՔՍ ԳՈԻՐԳԵՆԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ; ՍՈԻՍԱՆՆԱ ԱՐՏԵՄԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ;

ԱՐՄԵՆ ՖԵԼԻՔՍԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ԿԱՐԵՆ ՖԵԼԻՔՍԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ԵՎ ՏԻԳՐԱՆ ՖԵԼԻՔՍԻ 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական 
բնակելի տևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ԼԼ 2,0-117-Ն օրեևքով, «Իրավուևքը 
հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարզավիճակի 
մասին» ԼԼ օրենքի կիրաոումև ապահովելու մասին, ԼԼ կւսոավարությաև 13.11.2008թ. Ի1 1328-Ն 
որոշման պահանջներով, Տեղական Ինքնակաոավսւրման Մասին ԼԼ օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) 
կետի պահանջներով, ԼԼ Կառավարությաև 29.12.2005թ. «ձսւյաստանի 2,աևրապետությսւն 
քաղաքսւյին ե զյուղակաև բնակավայրերում ևերբևակավայրային աշխարհսւզրսւկան 
օբյեկտների աևվւսնակոչման, անվւսևափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրսւ զտնվելու և /կամ/ 
տեղակայման վայրի համւսրակալմաև, հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրաևցման 
կարզը հաստատելու ե հասցեների զրաևցման փսպոր մւսրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշման մեջ յրսւցումներ և փոփոխություևևեր կատարելու մասին ԼԼ կւսոավարությաև 
25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն որոշման պահանջներով, 05.10.2022թ. տրված Գավւսոի հողային 
բարեփոխումների և սեփւսկանաշնորհմաև հաևձևաժողովի 7.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից 
քաղվածքը և հիմք ըևղունելով Ֆելիքս Գուրզեևի Ավետիսյանի /ծևված 04.04.1947թ֊իև/ դիմումը, 
«մայր և որդի Ղավոյաևներ» ՍՊ ըևկերության կողմից տրված հողսւմասի ու շենք– 
շիևությունների հատակսպծերը, որի համաձայն քաղաք Գավաո ձացառատ թաղամասի ձեևրիկ 
Աբրահամյան 1-ին փողոց 2-րղ նրբանցք 1-ին սւևցուղի թիվ 11 հասցեում զտնվող ընդհանուր 
հողամասը չսւփազրվել Է /ծածկագիր 05-001-0453-0037/, մակերեսը զրվել Է 0.11 հա, ինչը 
փւսստացի կսւզմում Է 0.13833 հսւ, որը Ֆելիքս Գուրզեևի Ավետիսյանի /ծևված 04.04.1947թ–ին/ 
ընդհանուր համատեղ սեփակւսնության իրսւվունքով պատկսւնող հողամասն Է և հսւշվի 
առնելով, պւ օրինական կառուցված 154.4 քմ մակերեսով շենք-շինություևը կաոուցւ|եյ Է 1960թ– 
ին, որոնց կսաուցման ու սպսւսարկման համար անհրաժեշտ հողամասը չի զտևվում ԼԼ հողային 
օրենսզրքի 60-րղ հոդվածով սահմանված սահմաևափակումների ցսւևկում, ինչպես նաև 
ինժեևևրատրաևսպորտային օբյեկտների օտարման զոտիներում, չի ստւսջացևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ



1. Վերակաևդևել Գավսա բաղաքի մացառսւտ թսպամասի մենրիկ Աբրահւսմյաև 1֊ ին փողոց 2– 
րդ նրբանցք 1-ին սւևցուղի թիվ 11 եասցեում դտևվող գույքային միավորի նկատմամբ Ֆեփքս 
Գուրզեևի Ավեաիսյանի /ծնկած 04.04.1947թ–ին/, Սուսանևա Արտեմի Ավետիսյաևի /ծնկած 
26.09.1951 թ/, Աիմեև Ֆելիքսի Ավեաիսյանի /ծնկած 29.06.1975թ/, Կարէն Ֆելիքսի Ավետիսյաևի 
/ծնկած 09.05.1977թ/ և Տիդրսւն Ֆելիքսի Ավետիսյաևի /ծևվւսծ 29.09.1988թ/ հողօդտադործմաև 
իրսւվունքը, բնակելի տան կւսռուցման և սպասարկման համար հատկացված 0.11 հսւ 
մակերեսով հողամսւսի գույքային իրավուևքևերը, ճաևաչելով ևրւսևց սեփակաևությաև 
իրավուևքը 0.13833 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական կաոուցված 154.4 քմ 
մակերեսով շենք-շիևություև նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրապետվոդ գույք։
2. Բնակելի տւսևը տրամաղրել Գավաո համայնք մացառուտ թսպամասի մեևրիկ Աբրահամյան 
1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք 1-ին անցուդի թիվ 11 տուն հասցեև։
3. Շենք շինություևները չեն հակւսսում քաղաքւսշիևական նորմերիև և ղրանց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզսպրմաև, գեոդեզիայի, չւսփսպրմաև /հւսշվառման/ և հողաշիևարարության 
զործունեություն իրականացնելու իրավուևք ունեցող կագմակերպություևների/ւսևձի/ կողմից 
տրվւսծ հատակսպծերին համապատասխան։
4. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ դույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ դույքի 
դրանցմսւն միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրւսվուևքների պետական դրանցում 
կատւսրելու համար։
5. Արոշմւսև կատարմւսև հսկողություևը դնել Գավսա համայնքի ղեկավարի տեղակսղ Գ. 
Բոշյսւնի վրւս։

20 ֊  թ.֊  
ք.Գավսա



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստ անի Հաևրապեաությաե Գերլարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ԶոզՋ§հՋզՁք6էՋրՋՈ@§աՋմ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 14 833-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԲԵԼԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 56 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ, 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ 

ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ՋԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍ ՎԱՇ՜
ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Իևքևակաոավարման Մասին ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, ՀՀ 
կւսոավարությաև 18.05.2006թ. թիվ 912-Ն որոշմամր հասաատված «Ինքնակամ կաոույցների 
օյ՜ւիևակաևացմաև և անօրիևմաև կսւյպը հաստատելու մասին» 34-րղ, 35-րղ, 35.1-րղ, 36-յպ, 37-րղ 
և 39-րղ կետերի, Գավաո համայնքի ավսւզանու 07 հոկտեմբերի 2022 թվակւսևի թիվ 10 նիստի 
թիվ 141-Ա որոշմսւն պահանջներով և հիմք ըևղունելով ինքնակամ կաոույցև իրւսկանացրած 
ւսնձ Արմեևուհի Ավետիսի Կոտոլկյաևի Գավսա համայնքի ղեկավարին հասցեսւզրկած ղիմումը 
և օրինսւկանացմաև հսւմւսր սւսհմսւնված վճսւրների անղորրազրերը, նկատի ուևենսղով, որ 
ինքնակամ կաոուցված ավտոտևակը օրենքով սահմանված կարզով օրինակաևացվել Է որպես 
համայնքային սեփւսկաևություև /անշարժ զույքի ևկատմամբ իրսւվունքևերի զրւսևցմւսև 
վկայական Ի1 13092022-05-0017, տրվւսծ 13.09.2022թ./, որոշումեմ

1. Գավաո համայնքի Կւսրելազործևևրի փողոց թիվ 56 հսւսցեում զտևվող, համայնքային 
սեկւսւկաևություն հանղիսացող, օրինական ճւսևաչվւսծ 27.20 քմ արտաքին /25.60 քւ1 ներքին/ 
մակերեսով աւ|սատևսւկը և սւվտոտնսւկի զբսպեցրած ու սպւսսարկման համար ևսփսստեսված
0.0021 հւս մակերեսով հողւսմասը, համապատւսսիւանաբար ավտոտնակի 1/մեկ/ քաոակուսի 
մետրի համար 1209 /մեկ հազար երկու հսւրյուր ինը/ ՀՀ ղրսւմ արժեքով, րնղամեևը 31000 
/ևրեսուևմեկ հազար/ ՀՀ ղրամ, ավտոտնակի համար աոաևձևացված հողամսաը յու րաքաևչյուր 
1/մեկ/ քաոակուսի մետրի համար 1221 /մեկ հազար երկու հսւրյուր քսանմեկ/ ՀՀ ղրամ արժեքով, 
րնղամեևը 25700 /քսանհինզ հազար յոթ հսւրյուր/ ՀՀ ղրամ և տվյւսլ միավպւի նկատմսւմբ 
համայնքի աևվսւմբ գույքային իրւսվունքների պետական զրանցմսւն համար իրականսւցված 
ւխսւրների փոիւհւստուցման կճարների 35000 /երեսուևհինզ հսւզար/ ՀՀ ղրամ արժեքներով, 
ուղղակի վաճսաքով օտւսրելու ինքնակամ կաոույցև իրակսւնացրած սւնձ Արմեևուհի Ավետիսի 
Կոտոլկյանին։
2. Շևևք-շինություևևերը չեն հակասում քաղաքաշինւսկան ևորմերին և դրաևց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզազրմաև, զեողեզիւսյի, չւսփազրմաև /հաշվաոմաև/ ե հողւսշինարարության 
զործանևություև իրականացնելու իրավունք ունեցող կւսզմակերպությունևերի /անձի/ կողմից 
տրված հատակսպծերին համապատասխան։



3. Յանձնարարել աշխատակազմի իրավաբանակսւն բսւժնի պետ Արա Գևորգյւսնին օրենքով 
սահմանված կսւրղով Արմեևուհի Ավեաիսի Կուոոլկյաևի հեա կնքելու ուղղակի վաճառքի 
ւղայմաեազիր։
4. Որոշման կաւռւսրման հսկողությունը ղնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վյ՜ւա։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում հրապարակմաևը հւսջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ ԴԱՇՏՈՅԱՆ
Տ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապետոևթյաե Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզպփՁզՁր6էՁրՋՈ@§րոՋւ1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 834-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Զ. ԱՆԳՐԱՆԻԿԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 30/13 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ, 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ 
ԱՆԱՍՆԱՇԵՆՔԸ ԵՎ ԱՆԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՋԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԱէսԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով Տեղական Ինքնւսկաոավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, ՀՀ 
կաոավսւրության 18.05.2006թ. թ իվ912 ֊Ն  որոշմամր հասաաավւսծ «Ինքնակամ կսաույցնևրի 
օրիևակւսնացմաև և աևօրիևման կւսյւզը հաստատելու մասին» 34-րղ, 35-րղ, 35.1֊լւդ, 36-րղ, 37-րղ 
և 39-րղ կետերի, Գավառ համայնքի ավազւսևու 07 հոկտեմբերի 2022 թվականի թիվ 10 նիստի 
թիվ 144-Ա որոշմւսն պահանջներով և հիմք ընղունելով ինքնակամ կառույցն իրականացրսւծ 
սւնձ «ԲԱՅԱՋԵՏ ԱԳՐՈ» ՍՊԸ֊ի տնօրեն Ղևոնղ Կսւմոյի Բսւբայաևի Գավաո համայնքի 
ղեկավարին հասցեսւզրված ղիմումը և օրիևականացման համար սահմանված վճարների 
ւսնղորրազրերը, նկատի ունենալով, որ ինքնակամ կառուցված աևսանաշենքը օրենքով 
սահմանված կարզով օրինակսւնացվել Է որպես համւսյնքայիև սեփսւկանություն /անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքևերի զրւսևցմաև վկայական Ի1 29092022-05-0049, տրված 29.09.2022թ./, 
որոշում եմ

1. Գավառ համայնքի Զ.  Աևղրսւևիկի 1-իև փողոց թիվ 30/13 հասցեում զտնվող, համայնքային 
սեփականություն հսւևղիսացող, օրինական ճսւնաշված 63.40 քմ ստտւսքիև /54.50 քմ ներքին/ 
մակերեսով անասևաշենքր և անսաևաշեևքի զբսւղեցլւած ու սպասարկմաև համար 
ևսփսստեսվսւծ 0.00634 հա մակերեսով հողամասը, համւսպատասխւսնաբար աևւսսնաշենքի 
1/մևկ/ քառակուսի մետրի համար 2418 /երկու հազար շորս հարյուր տասևութ/ ՀՀ ղրւսմ 
արժեքով, րևդամենը 153400 /մեկ հարյուր հիսուևերեք հազար շորս հարյուր/ ՀՀ ղրսւմ, 
անասնւսշևնքի համար առաևձևացված հողամասը յուրաքսւևշյուր 1/մեկ/ քառակուսի մետրի 
համար 1221 /մեկ հազար երկու հարյուր քսսւնմեկ/ ՀՀ ղրւսմ արժեքով, ընղամենր 77500 
/յոթանւսսունյոթ հազար հինգ հսւրյուլւ/ ՀՀ դրամ և տվյսւլ միավորի նկատմամբ համայնքի 
անվսւմբ զույքային իրավունքների պետական զրւսևցման համար իրականւսցված վճւսրների 
փոխհսւտուցման վճարների 35000 /երեսունհիևզ հազար/ ՀՀ ղյսսմ արժեքևեյւով, ուղղակի 
վաճառքով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրականացրած աևձ Ղևոնղ Կսւմոյի Բաբայանիև։
2. Շենք-շիևություևները շեն հսւկասում քաղաքաշիևակաև ևորմերին և ղրանց մակերեսները 
որոշվում են քսղ՜ւտեզազրման, զեողեզիայի, շւսփազրմաև /հաշվառմաև/ և հողաշինւսրարության 
զործուևեություն իրականացնելու իրավուևք ունեցող կւսզմակերպույՅյունների /ւսնձի/ կողմից 
տրված հւստակազծերիև համապատասխան։



3. ճաևձնւսրարել աշխատակազմի իրավսւրանական բսւժնի պետ Արսւ Գեորզյանիե օրենքով 
սահմանված կարզով Անոնդ Կսւմոյի Բաբսւյանի հետ կնքելու ուղղակի վաճառքի պայմանադիր։
4. Որոշման կաաարմւսև եսկողությունը դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւնի վրա։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրւսպարակմաևր հւսջորղող օրը։



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2։ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱ ՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի 2.աևրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավւսռ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋթ6էՋրՁՈ(օ)§աՋւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
20 ձՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Խ 835-Ա

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ Ջ. ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 18/3 2.ԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ, 
ձԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱ՚Օ 

ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ՋԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿԱԱՆ ձԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ
2.ՈՂԱՄԱՍԸ ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով Տեղական Ինքնակաուսկարմաև Մասին ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կեաի, 2.2. 
կսաավւսրության 18.05.2006թ. թիվ 912-Ն որոշմամր հասաւսաված «Ինքնակամ կաոույցևևրի 
օրիևակաևացմաև ե աևօրիևմաև կարզը հասաաաելու մասին» 34-րղ, 35-րղ, 35.1-րղ, 36-րղ, 37-րղ 
ն 39-րղ կեւռերի, Գավաո համայնքի ւսվւսզաևու 07 հոկտեմբերի 2022 թվականի թիվ 10 նիստի 
թիվ 142-Ա որոշման պահանջներով և հիմք ընղունելով ինքնակամ կսաույցև իրակւսնւսցրած 
ւսևձ Սերյոժա ձովհաևնեսի Ավազյաևի Գավաո համայնքի ղեկավարին հասցեազրված դիմումր 
ե օրիևակաևւսցման համար սահմանված վճարևերի անղորրազրերը, նկատի ունենալով, որ 
ինքնակամ կաոուցված ավտոտևակը օրենքով սահմանված վարզով օրինականացվևլ Է որպես 
համայևքայիև սեփակւսևություև /անշարժ զույքի ևկատմւսմբ իրավունքների զրւսնցման 
վկայական Խ 22092022-05-0034, տրված 22.09.2022թ./, որոշումեմ

1. Գավաո համայնքի Զ. Աևդրաևիկի 1-ին փողոց թիկ 18/3 հւսսցեում զտևվող, համայնքւսյիև 
սեփակւսևություև հւսևղիսացող, օրինական ճւսնաչվւսծ 50.0 քմ արտաքին /45.63 քմ ներքին,/ 
մակերեսով ավտոտևակը և ավտոտևւսկի զբւսղեցրած ու սպասարկման համար ևախատեսված
0.00492 հա մակերեսով հողամւսսը, համապւստասխաևաբար ւսվտոտնակի 1/մեկ/ քառակուսի 
մետրի համար 1209 /՚մեկ հազար երկու հարյուր ինը./ ԼԼ ղրւսմ արժեքով, ընղամեևր 60450 
/՜վաթսուն հազար չորս հարյուր հիսուն/ ԼԼ ղրւսմ, ւսվտոտնակի համար ւսռանձնացված 
հողամսւսը յուրւսքաևչյուր 1/մեկ/ քաոակուսի մետրի համար 1221 /մնկ հազար երկու հարյուր 
քսւսևմեկ/ 2.2. ղրւսմ ստժեքով, ըևղամենը 60100 /վաթսուն հւսզւսր մեկ հարյուր/ ԼԼ զրամ ե տվյալ 
միւսվորի ևկւսճւմամբ համայնքի ւսնվամբ զույքայիև իրավունքների պետական գրանցման 
համար իրակւսևացված վճարների փոխհատուցման վճարևերի 35000 /երեսուևհիևզ հազար/ 2.2. 
դրամ արժեքներով, ուղղակի վաճառքով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրակաևացրած անձ 
ՍեյղոՕա ձովհաևևեսի Ավազյաևիև։
2. Շևևք-շիևություևները չեև հակասում քաղաքաշիևակսւև ևորմևյ՜փն և ղրանց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզազրմւսն, զեողեզիայի, չափազրմւսն /հւսշվւսոման/ և հողւսշինարարությւսև 
զործուևեություն իրականացնելու իրավուևք ունեցող կազմւսկերպություևևերի /ւսևձի/ կողմից 
տրված հատակսպծերիև համապատասխան։



3. ձաեձեարարել ւսշխատակազմի իրավաբաևակաե բաժեի պետ Արա Գևորգյաեիե օրեևքով 
սահմանված վարզով Սերյոժսւ ձովհաեևեսի Ավաղյւսևի հեա կնքելու ուղղակի վաճառքի 
պայմաևազիր։
4. Որոշման կաաարման հսկողություևը ղևել Գավսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւնի վրա։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը եաջորղող օրը։

ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱ ՎԱ ՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ Գ. ԴԱՇՏՈՅԱՆ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապեաությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋբ6էՋր&ո@8աՋւ1.շօտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 1Ի 836-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ 
ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 2 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԱԹԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՐԱՉԻԿ ԳԱՌՆԻԿԻ 
ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ, ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԻԼԻՉԻ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ, ՀՈՎԻԿ ՀՐԱՉԻԿԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ 

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղնկսւվարվելով «Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական 
բնակելի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրավւսկան ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքևւսկաուսվարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառւսվարու թյսւև 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետությւսև քաղաքսւյին և զյոսլական բևսւկավայրերում 
ևերբնսւկավայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի անվւսևակոչմաև, անվաևափոիտւթյաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղւսկայման վայրի համւսրակսղման, 
հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրաևցմաև կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրաևցման լիսւզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևևեր կսւտարելու մւսսին ՀՀ կաոավարությսւև 25.02.2021թ ֊ի  Իք 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 04.10.2022թ. տրվսւծ Գավաոի հողային բարեփոխումների և 
սևփակւսնաշևորհման հաևձնաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քաղվածքը, Գավաո 
համայնքի Հացաոատ յ&աղամասի Հենրիկ Աբրահամյան 4 ֊ր ղ  փողոց 2-րղ նրբանցք թիվ 2 
հւսսցեի համասեփակաևատևր Հրսւչիկ Գառնիկի Պողոսյաևի /ծնվահ 30.10.1956թ–ին/ ղիմումը, 
«Դավիթ Աոաքեյյան» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրվսւծ հողամսւսի հատակսպիծը, համսւձայև որի Գավաո 
համայնքի Հացաոատ թաղամասի Հենրիկ Աբրահամյան 4-րղ փողոց 2-րղ նրբանցք թիվ 2 
հւսսցեում զտևվող հողամասը չափազրվելէ, հատկացվել է 0.05 հսւ, ինչը փսւստացի կւսզմում է
0.05612 հսւ, որը Հրսւչիկ Գւսոևիկի Պողոսյաևիև /ծևված 30.10.1956թ./ ընղհւսևուր համատեղ 
սեփակւսնության իրավունքով պսւտկաևող հողամասն է և հւսշվի առնելով, որ օրինական 
կաոուցված 176.30 քմ ընղհւսևուր մակերեսով շենք-շիևություևների/կաոուցված 1984թ./ 
կաոուցմաև ու սպասարկմաև համար անհրաժեշտ 0.05612 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ 
հողային օրեևսզրքի 60-րղ հողվածով սահմսւնված սահմաևափակումների ցւսնկում, ինչպես 
նան ինժեևերատրանսպորտայիև օբյեկտևերի օտարման զոտիևերում, չի սաաջացեում 
սերվիտուտ, որոշում եմ



1. Գերւսկսւնդնել Գավստ համայնքի մսւցաոսւտ թաղամասի մենրիկ Աբրաեամյաե 4-րդ փոդոց 2– 
րդ նրբանցք թիվ 2 հասցեում գաևվող դույքային միավորի նկսւամամբ մրսւչիկ Գառնիկի 
Պոդոսյաևի /ծնվսւծ 30.10.1956թ–ին/, Սվեալաևա Իլիչի Արրաեամյանի /ծնված 25.09.1955թ–ին/, 
մովիկ մրսւչիկի Պողոսյանի /ծնված 20.05.1989թ–ին/ հողօդաադործմաև իրսւվունքր, բնակելի տան 
կաոուցման ն սպասւսրկմաև համար 0.05 հա օրինական հւսակացված հողամասից ավել 
փասաացի օդտւսդործվող 0.00612 հա հողամասի դույքային իրավուևքևևրը ճանաչելով նրաևց 
սեփակաևության իրավուևքը 0.05612 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական 
կաոուցված 176.30 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք֊շինությունների /կաոուցված 1984թ./ 
նկսւամամբ՝ որպես օրինական աիրապետվող դույք։
2. Անշարժ դույքին տրամադրել Գավաո համայնք, մացառուտ թսւդամսա, մենրիկ Աբրւսհսւմյան 
4-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 2 հսացեև։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ դույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
դույքի դրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ դույքային իրսւվուևքևերի պետական 
դրսւնցում կատւսրելու համար։
4. Բրոշմսւև կատարման հսկողությունը դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյսւևի փւա։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^աժզՅ§հՁզՅբ6էՅրՅՈ@§այս1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
21 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի Ի1 837-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 72/2 ԵՎ 
ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 72/1 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԵՐԸ ՄԻԱՎՈՐԵԼՈԻ, ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՄԻԱՎՈՐ ԳՈԻՅՔԻՆ ՀԱՍՑԵ
ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Պ,եկւսւ|արվելով «Նորմւսաիվ իրավւսկաև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ին  հողվսւծի 2-րղ մասի, 
«Տեղական իևքևակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կեաի, «Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքայիև ե զյուղսւկաև բնակավայրերուն ևերրևակավայրային 
աշխարհագրական օբյեկտների անվանւսկոչման, աևվւսնափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ 
դրսւ զտնվելու ե /կամ/ տեղակւսյման վայրի համարւսկալման, հսւսցեավորմաև ու հասցեների 
պետական զրւսնցմաև կարզը հաստատելու և հասցեների զրաևցման լիսպոր մարւքին 
սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոիտւթյուններ կատարելու 
մասին ՀՀ կւսոավարությաև 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն որոշման պահանջներով ու հաշւլի աոևելով 
նշված հասցեների սեփականատեր Հակոբ Արտաշի Գափոյանի /ծևված 23.02.1962թ./ Գավաո 
համայնքի ղեկավարին հւսսցեազրված դիմումը, որոշում եմ

1. Գավաո համայնքի Հացաոատ Թաղամասի Ազատամւսրտիկևերի փողոց թիվ72/2 /սեւի, 
վկայական Ի103052016-05-0012/ և Հացաոատ Թաղամասի Ազատամւսրտիկևերի փողոց թիվ 72/1 
/սեփ. վկայական Ի103052016-05-0008/ հասցեևերում զտնվող հողւսմւսսերը միավորեյ և 
միւսվորված զույքին տրսւմւսղրել Գավաո համայնք Հացաոատ Թաղւսմաս Ազատամւսրտիկևերի 
փողոց թիվ 72/1 հւսսցեն։
2. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտևում հրւսպարակման հւսջորղող օրը։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ՝

20֊ թ.֊
ք.Գավաո



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապետությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՅզՋբ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
21 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Իք 838-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 4-ՐԳ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 4 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱԶԳԵՆ ՀՐԱՆՏԻ 
ԹԱԴԵՎԲՍՅԱՆԻ, ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՉԱԳԱՆԻ ՊԵՏՐԲՍՅԱՆԻ, ՊԱՊԻՆ ՎԱԶԳԵՆԻ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ 

ԳԲԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փասաաթղթերը չպահպանված անհատական 
բնակելի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրավակաև ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մւսսի, «Տեղական 
ինքնակաոսւվարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կաուսվարության 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրւսպետությսւն քաղսւքայիև և զյուղակւսն բևակավւսյրերում 
ևերբևակավայրային աշխարհազրական օբյեկտների անվաևակոչման, աևվանւսփոխությաև, 
անշարժ գույքի՝ րստ ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի համարսւկւսլման, 
հասցեւսվորմւսև ու հասցեների պետական զրսւևցման կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրանցմաև լիսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ ե 
փոփոիաւթյուններ կսւտարելու մասին ՀՀ կաուսվարության 25.02.2021թ ֊ի Իք 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղուևելով 08.09.2022թ. տրված Գսւվառի հողային բարեփոխումևեյփ ե 
սեփականաշևորհմաև հաևձնաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քաղվածքը, Գավաո 
համայնքի Հացսւոատ թաղամասի Հենրիկ Աբրահամյաև 4-րղ փողոց թիվ 4 հասցևի 
հւսմասեփակաևատեր Աևահիտ Վաչազանի Պետրոսյաևի/ծնված 14.09.1952թ–ի1ւ/ զիմումը 
«Դավիթ Աուսքեյյաև» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրված հողամասի հւստակսւզիծը, համաձայն որի Գավաո 
համայնքի Հացաոատ թաղամասի Հենրիկ Աբրւսհամյան 4-րղ փողոց թիվ 4 հասցեում զտնվող 
հողամասը չափազրվել Է, հատկացվել Է 0.07 հա, ինչը փաստացի կսպմում Է 0.07481 հա, որը 
Աևահիտ Վաչազանի Պետրոսյաևին/ծնված 14.09.1952թ./ ըևղհաևուր համատեղ 
սեփւսկաևության իրավունքով պատկւսևող հողամասն Է և հսւշվի աոևելով, որ օրինական 
կւսոուցված 280.30 քմ ըևղհաևուր մակերեսով շեևք-շիևություևևերի/կաոուցվսւծ 1972–1986|5թ./ 
կաոուցմւսն ու սպասարկմաև համար անհրաժեշտ 0.07481 հա հողամասը չի զտևվում ՀՀ 
հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմաևսւփակումների ցաևկում, ինչպես 
ևւսն իևժևևերատրանսպորտայիև օբյեկտների օտարման զոտիներում, չի աոաջացնում 
սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերւսկւսնդնել Գավաո համայնքի Հացաոաա թաղամասի Հեևրիկ Աբրահսւմյան 4-րդ փողոց 
թիվ 4 հասցեում դաևվոդ դույքային միավորի նկսւամամբ Վսւզդեև Հրւսնտի Թադևոսյանի /ծևվւսծ 
05.02.1948թ–իև/, Անահիտ Վաչադսւևի Պեարոսյանի/ծնվսւծ 14.09.1952թ–իև/, Պսւպիև Վազդեևի 
Թադևոսյանի /ծնված 2 5 .0 1 .1973թ–ին/ հողօդտադործման իրավունքը, բնակելի տան կաոուցմսւն 
և սպասւսրկման համար 0.07 հա օրինական հաակացված հողամասից ավելփսատացի 
օդաադործվող 0.00481 հա հողամասի դույքային իրսւվունքևերը ճանսւչելով ևրսւևց 
սեփսւկսւնությւսն իրւսվունքը 0.07481 հա ընդհանուր մակերեսով հոդսււքւսսի և օրիևւսկսւն 
կաոուցված 280.30 քմ ըևդհւսևուր լքսւկերեսով շեևք-շինություևների /կաոուցված 1972–1986թթ./ 
նկսւամամբ՝ որպես օրինական տիրապեավոդ դույք։
2. Անշարժ դույքիև տրամադրել Գավաո համայնք, Հացսաատ թւււդսւմսա, Հենրիկ Աբրահսւմյան 
4-րդ ւիոդոց, թիվ 4 հասցեն։
3. Սույն որոշոււէը ներկայացնել ԼԼ անշարժ դույքի կադասարի պեաական կոմիտեի սւնշւսրժ 
դույքի դրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ դույքային իրավուևքևերի պետւււկւսև 
դրաևցում կաւոարելու համար։
4. Արոշման կատարման հսկոդությունը դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Ր-ոշյանի վրսւ։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ Գ. ԴԱՇՏՈՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հսւնրապետությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գւսվառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅր6էՅրՅՈ@§աՅւ1.<։օա

ԳԱՎԱՈԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈԻԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ «ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ԿՈՄՈԻՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՈԻՄ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈԻՄ», «ԳԱՎԱՈԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ», 

«ԳԱՎԱՈԻ ԳՐԻՇԱ ՎԱՀԱՆԻ ԱՓՐՈՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ 
ԱՈԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱՋՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԹԱՓՈԻՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈԻՅԹՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական ինքևակաոավարմւսն մասին Հայաստանի Հանրապետությսւև օրենքի 
35-րղ հողվածի 1. մասի 11)–րղ կետով, ՊՈԱԿ-ևերի մասին ՀՀ օրենքի 16-րղ հողվածի 1-իև մասի 
1.1 կետով, ՀՀ Տարսւծքայիև կառավարման ե ենթակսաուցվածքևերի նախարարի «ՀԲԱԿ-ների 
տնօրենների թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մրցույթի ևախապատրաստմաև, աևցկսւցմաև և 
ւսրղյուևքևերի սւմփոփմաև կարզը հաստատելու մասին» 26.03.2020թ. թիվ 02-Ն հրամանով 
հաստսւտված վարզի 10-րղ կետով, որոշումեմ

1. Գավաոի համայնքապետւսրանի ենթակայությւսմբ զործող «Գավաո համայնքի կոմունալ 
սպսւսարկում և բարեկարզում», «Գավաոի քւսղաքայիև զրսւղարան», «Գավաոի Գրիշսւ Վւսհանի 
Ափրոյաևի աևվսւն մսւրզւսղպրոց» համայնքայիև ոչաոեվտրային կազմակերպությունևերի 
տնօրենների թափուր պաշտոևևերի համար մրցույթևերը սւնցկացնել 2022 թվականի նոյեմբերի 
29-ին։
2. Հսւնձևարարել Գավսւռի համայնքապետարւսևի աշխւստակազմին իրականացնելու «Գավաո 
համայնքի կոմունալ սպսւսարկում ն բարեկարզում», «Գավաոի քաղաքւսյին զրաղարւսն», 
«Գավաոի Գրիշա Վահսւնի Ափրոյաևի սւնվսւն մարզաղսյրոց» համայևքային ոչ աոեվտրային 
կսւզմակևրպություևների տնօրենների թափուր պաշտոնևևրի համար անցկսւցվող մրցույթների 
նախասյատրսատակաև աշխատւսևքները։
3. Որոշումն ուժի մեջ Է մտնում հրապայւակմանը հաջորղող օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
21 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 839-Ա

շ օ ^  . & /  ւօ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԳԵՂԱ ՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ  

ԳԱ ՎԱ Ո  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §̂ VՅր̂ Յ̂§հ3̂ բ̂6էՅր̂ ո(̂ )լ>րո̂ 1̂.̂ օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
21 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի Ի1 840-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՈԻՌՆԱԶՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ԲՂ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 7 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱԲԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԺՈԻԼԵՏԱ ՍԱՄՍՈՆԻ 
ՂԱԲԻԲՅԱՆԻ, ՄՀԵԲ ԻՇԽԱՆԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻԲԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՀԱՑԱՏՈԻՆՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ
ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական 
բնակելի տևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմատիվ 
իրւսվակւսն ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
ինքնակաասվարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի և «Ինքնակամ կւսոույցների 
օրինականւսցմաև ե տնօրինմսւն կարզը հաստատելու մասին» ՀՀ կաոավարությսւն 18.05.2006թ. 
Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կաոսւվարությաև 05 հունվարի 2022թ–ի 
1\ր 13-Ն որոշման հաստատված կարգի պահանջներով, ՀՀ Կաոավւսրության 29.12.2005թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքայիև և զյուղակւսն բնակավայրերուն 
ներբնակավայրւսյին աշխարհագրական օբյեկտների անվաևակոչմաև, աևվանափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայմսւն վայրի համարակալման, 
հւսսցեավորմւսն ու հասցեների պետական զրաևցման կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրաևցման լիսւզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևևեր կատարելու մասին ՀՀ կաոավարությսւն 25.02.2021թ ֊ի  Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 22.08.2022թ. տրված Գավւսոի հողային բարեփոխումևերի և 
սեփականաշնորհմաև հաևձնսւժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քւսղվածքը, ըստ օրենքի 
ժաոաևզությաև իրավուևքի վկայազրով /տրված 29.09.2022յւ>./ զույքի նկսւտմամբ ժառանգ Մհեր 
Իշխանի Ավետիսյանի /ծևված 25.08.1962թ./ դիմումը, որակավորում ունեցող սւևձ Թաթուլ 
Աշոտի Ջաևոյանի /որակավորմաև վկայականի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 
30.08.2022թ–ին տրված ինքնակամ շիևություևները հաշվսավսւծ լիևելու վերաբերյսղ 
չւսփազրմւսն տվյալների մուտքագրմաև 2022ՐՆ73Տ2 ծածկագիրը, «Գավիթ Առաքեյյաև» ԱՁ-ի 
կողմից տրվսւծ հողամւսսի ե շնությունևերի հատակսպծերը, համաձայն որոնց Գավսա 
համայնքի Հացաոատ թաղամասի Բուոնազյսւն փողոց 4-րղ փակուղի թիվ 7 հասցեում գտևվող 
ընդհանուր հողամասը չափագրվել Է, հատկացվել Է 0.09 հա, ինչը փաստացի կազմում Է 0.09692 
հա, որը Ահեր Իշխանի Ավետիսյանին/ծևված 25.08.1962թ–իև/ ժւսոաևգությաև իրավունքով 
պսւտկսւնող հողամասն Է և հաշվի առնելով, ոյւ 1960֊1980թթ. օրինական կաոուցված 239.40 քմ 
րնղհաևուր մակերեսով շինությունների կսաուցման ու սպասւսրկմաև համար անհրաժեշտ



0. 09692.հա հողսւմասը չի գւոնվում ԼԼ հողային օրենսգրքի 60-րղ հողվածով սահմանված 
սսւհմաևափակումների ցաևկում, ինչպես նաև իևժեներատրաևսպորտային օրյեկտևերի 
օաարման գոաիևերում, չի աոաջացնում սերվիաուտ, որոշումեմ

1. Վերւսկաևգնել Գավառ համայնքի ձացառատ թաղամասի Բոանազյան փողոց 4 ֊ րղ փակուղի 
թիվ 7 հասցեում գտնվող գույքային միավորի ևկաամամբ ժուլետա Սամսոնի Ղարիբյաևի 
/ծնված 26.04.1940թ–իև/, Մհեր Իշխանի Ավետիսյաևի /ծևվւսծ 25.08.1962թ֊իև/ հողօգաագործմսւև 
իրսւվուևքը, բնակելի տան կառուցմաև և սպասարկման համար 0.09 հա օրինական հատկացված 
հողամասից ավևլփասաացի օգաագործվող 0.00692 հա հողամասի գույքային իրավունքները 
ճաևաչելով ևրաևց սեփականության իրավունքը 0.09692 հա ընղհաևուր մակերեսով հողսւմասի 
և 1960թ. օրինական կւսռուցված 206.60 քմ ընղհաևուր մակերեսով շինություևևերի ևկաամամբ՝ 
որպես օրինական աիրապեավող գույք։
2. 1980թ. ինքնակամ կսաուցված 32.80 քմ ընղհաևուր մակերեսով հացատունը ճանաչել 
օրինական տրսւմաղրելով ճարտարապեւռահատակագծսւյին սաաջւսղրաևք կիսակառույցև 
ավարաին հասցնելու նպատակով։
3. Անշարժ զույքին տրամաղրել Գավաո համայնք, ձացառատ թսպամաս, Բուռևագյւսն փողոց, 4 ֊ 
րղ փակուղի, թիվ 7 հասցեն։
4. Շեևք-շիևություևևերը չեն հակւսսում քաղաքաշիևսւկան ևորմեյւին և ղրանց մակերեսները 
որոշվում են քստտեզագրմւսև, գեողեզիւսյի, չափագրման /հաշվառմաև/ և հողաշիևարարությսւն 
գործուևեություև իրականացնելու իրավուևք ունեցող կագմակերպություևների/անձի/ կողմից 
տրված հատակագծերիև համապատասխան։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ գույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի ւսևշւսրժ 
գույքի գրւսնցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքների պետական 
գրտնցում կատարելու համար։
6. Որոշման կատարմաև հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրա։

20֊ թ.֊
ք.Գավառ


