
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստաևի Հանրապեսաւթյսւն Գեղսւրքուևիքի մարզի Գսւվառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@§աՅմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւեի Իք 841-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԱՋԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ 3-ՐԴ ՓԱԿՈԻՂԻ 
ԹԻՎ 18 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՐԴ ԱՆ ՋԱՆԻԿԻ ՄԱՌՅԱՆԻ 
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ Է;Վ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելռվ «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերյւ չպահպսւնված անհատական 
բնակելի տևերի կւսրզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀՀՕ-117-Ն օրէնքով, «Նորմսսռիվ 
իրավակաև սւկտերի մասին» ՀՀ օրէնքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
ինքնակառավարմաև մասին» ՀՀ օրէնքի 35-րղ հողփսծի 24) կետի և ՀՀ Կառւսվարության 
29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հաևրապետությաև քսպաքային և զյուղակւսև բնակավայրերուն 
նէրբնակւսվայրայիև աշխարհագրական օբյեկտևերի անվաևակոչմսւև, անվսւնափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրսւ զտնվելու և /կսւմ/ տեղակայմսւն վայրի համարակալմւսն, 
հասցեավորմաև ու հասցէևերի պետական զրւսնցմաև կսւրգը հաստատելու, և հասցեների 
զրսւնցման փսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսն մեջ լյսսցումներ և 
փոփոխություևևեր կատարելու մասին ՀՀ կւսռավարության 25.02.2021յյ>–ի Իք 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 24.06.2022թ. տրվսւծ Գավսաի հողային բարեփոխումևերի և 
սեփականաշևորհման հսւնձևաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քւսղվւսծքը, րստ օրէնքի 
ժառաևզության իրավունքի վկայսւզրով/տրվսւծ 14.09.2022թ–իև/ զույքի նկսոոմամբ ժաոաևզ 
Վւսրդան Զանիկի Սապանի /ծնված 28.07.1971թ./ լիսւզորվսւծ անձ /լիազորազիր ստկած 
14.04.2021թ./ Արմեն Օնիկի Մկրտչյանի /ծնված 23.09.1975թ./ դիմումը, «1սսւչատուր Ավեյան» ԱՁ– 
ի կողմից տրված հողամասի և շիևությունևերի հատակազծերը, համաձայև որոնց Դսւվւսռ 
համայնքի Հացսաւստ թսւղամասի Ազատւսմարտիկների փողոց 3-րղ փակուղի թիվ 18 հսւսցեում 
զտնվող հողամասը չափազլւվել է, հատկւսցվելէ 0.15 հա, ինչը փաստսւցի կսպմում է 0.16781 հա, 
որը Վւսրդան Զանիկի Սստյանին/ծնված 28.07.1971թ./ ժսաանզության իրավուևքով պատկւսնող 
հողամասն է և հաշվի առնելով, որ օրինական կւսռուցված 354.01 քմ ընդհանուր մակերեսով 
շենք-շինությունների /կսաուցված 1960թ./ կառուցմսւն ու սպասւսրկմաև համար անհրաժեշտ
0.16781 հա հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60-րղ հողվածով սահմսւնված 
սւսհմւսնափակումևերի ցանկում, իևչպես ևաև ինժեևերատրաևսպորտային օբյեկտների 
օտարմսւև զոտիևերում, չի առաջացնում սերվիտոսո, որոշումեմ



1. ՎերակաևգեելԳավսա համայնքի ձւսցսաւստ թաղամասի Ազատամարաիկևերի փողոց Յ ֊ր ղ  
ւիւսկուղի թիվ 18 հասցեում ղաեվող զույքայիե միավորի նկաամամբ Վարղւսն Զաևիկի Սաոյանի 
/ծնկած 28.07.1971թ–ին/ եողօղտազործման իրավուևքը, բնակելի տան կաոուցման ն 
սպասւսրկման համար 0.15 հա օրինական հատկացված հողամասից ավել փաստացի 
օղասւղործվող 0.01781 հա հողամսւսի ղույքւսյին իրավուևքևերը ճանաչելով ևրա 
սևփւսկաևությւսն իրավուևքը 0.16781 հա ընդհանուր մակերեսով հողամւսսի ն օրինական 
կսաուցված 354.01 քմ մակերեսով շիևություևևերի/կաոուցվսւծ 1960թ./ նկաամամբ որպես 
օրինական աիրապեավող ղույք։
2. Անշարժ զույքիև արամաղրեյ Դավսա համայնք, ձացաուստ թաղւսմաս, Ազատամարաիկևերի 
փողոց, 3-րղ ւիւսկուղի, թիվ 18 հւսսցեն։
3. Աույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ զույքի կւսղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքսւյին իրավուևքների պետական 
զրւսնցում կատւսրելու համար։
4. Արոշմւսև կւստւսրմաև հսկողությունր ղնեյ Դավսա համայնքի ղեկավարի տեղւսկսղ Դ. 
Բոշյաևի ւկււս։

20.... թ .....
բ.Գավւսռ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապետությսւե Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվառ համայնք 

ԼԼ  Գեզարքուեիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր^^^§հ^^Յբ^է^ր^ա(^)պո^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՄԻ Մ
25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ի1 842-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ 19-ՐԳ 
ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 6 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԱ1ՍԱՏԵՄՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆԲԻԹՅԲԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԺԲԻԼԵՏԱ ԼԵՎ11ՆԻ 
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ, ԱՇՈՏ ԽԱՉԻԿԻ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ, ԱՆԱՀԻՏ ԼԵՎԻԿԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ, ԱՐԳԱՄ 
ԱՇՈՏԻ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ, ԱՐՄԱՆ ԱՇՈՏԻ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող ւիաստսւթղթերր չպահպաևվւսծ անհատական 
բնակելի տևերի կարզափիճւսկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմաւոիվ 
իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրէնքի 1 ֊ի և  հոդվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
իևքնակւսռավարման մասին» ՀՀ օրէնքի 3 5 ֊ր ղ  հողվւսծի 24) կետի և ՀՀ Կառւսվարու թյւսն 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրսւպետությաև քաղաքսւյին ե գյուղակաև բևսւկավայրևրում 
ևևրբնւսկավայրային աջխարհազրակսւև օբյեկտննրի աևվաևակոչմաև, աևվաևափոյսությսւև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կսւմ/ տեղսւկայման վայրի համւսրակալմաև, 
հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրսւնցման կարզը հաստատելու և հւսսցեևերի 
զրւսնցմսւն փսւզոր մւսրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւև մեջ լրացումներ ե 
փոփոխությունևեր կատսւրելու մասին ՀՀ կսաավարության 25.02.2021թ–ի 14 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 27.04.2022թ. տրվսւծ Գւսփսոի հողային րարեփոխու մևերի և 
սեփակաևաշևորհման հաևձևաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քւսղվածքը, ըստ օրեևքի 
ժառանզության իրավուևքի վկայազրով/տրվւսծ 13.10.2022յ;>֊իև/ զույքի ևկատմամբ ժաոաևզ 
Ժուլետա Լևոևի Գասպարյանի /ծնվսւծ 2 8 .1 2 .1941թ./ ղիմումր, «Գսւվիթ Առւսքելյան» ԱՁ-ի 
կոզմից տրվսւծ հողամասի ու շենք֊շինություևևերի հատակսպծերր, հւսմաձայև որոնց Գավաո 
համայնքի Հացստատ թաղամասի Ազատամսւրտիկների փողոց 19 ֊յւղ փսւկուղի թիվ 6 հասցեում 
զտնվող ընղհաևուր հողամասր չափազրվելէ, հատկացվեյ է 0.12 հսւ, ինչը փաստացի կւսզմում I;
0.15000 հա, որը ժուլետա Լևոևի Գասպարյւսնիև /ծնված 2 8 .1 2 .1941թ./ ժառանզության 
իրւսվունքով պատկւսնող հողամասն է և հսւշվի առնելով, որ օրինական կսաուցված 347.30 քմ 
րնղհւսնուր մակերեսով շենք-շիևությունների /կառուցված 1967-1999թթ./կառուցման ու 
սպւսսւսրկման համար անհրաժեշտ 0.15000 հա հողամլսսը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 
60-րդ հողվածով սահմսւևված սահմաևափակումևերի ցւսնկում, իևչպես ևաև 
իևժեևեյւատլւանսպորտային օբյեկտների օտարմւսն զոտիևեյ՜ւում, չի առաջացևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ



1 . Գերակաևզևել Գւսկսա համայնքի ձացառատ թաղամւսսի Ազաաամարտիկևերի փողոց 19-րղ 
փակուղի թիվ 6 հասցեում ցանկող զույքայիե միավորի նկւստմամբ ժուլետսւ Լեոևի 
Գասպարյանի/ծեվւսծ 2 8 .1 2 .1941թ./, Աշոտ 1սսւչիկի Գասպարյաևի/ծնկած 0 5 .0 1 .1963թ./, 
Անահիա Լևիկի Սահակյանի /ծնկած 0 5 .0 3 .1965թ./, Արղսւմ Աշոաի Գասպարյանի /ծնկած 
1 5 .0 5 .1985թ./, Արման Աշոաի Գասպարյաևի /ծնկած 2 0 .0 8 .1986թ./ հողօղտսպործմաև 
իրսւվունքը, բնակելի տսւև կաոուցմաև և սպասսւրկմաև համար 0.12 հւս օրինական հաակացված 
հողամսւսից ավել փասւոսւցի օղաազործկող 0.03000 հւս հողւսմասի ղույքային իրավուևքները 
ճանաչելով ևրաևց սեւիսւկանությաև իրավուևքը 0.15000 հա ընդհանուր մակերեսոկ հողւսմասի 
և օրինական կսաուցկած 347.30 քմ ընղհանուր մակերեսոկ շենք-շինությունևերի /կսաուցված 
1967– 1999թթ./ ևկատմսւմբ որպես օրինական տիրապևակող գույք։
2. Անշարժ գույքիև արսւմաղրել Գավաո համայնք, ձսւցառատ թսւղամաս, Ազաաամարաիկների 
փողոց, 19-րղ փւսկուղի, թիվ 6 հասցեն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ ղույքի կաղաստրի պետական կոմիաեի անշարժ 
ղույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքայիև իրակունբևերի պետական 
ղրսւնցում կատարելու համար։
4. Որոշմսւև կատարմւսև հսկողությունը դևելԳսւկսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրսւ։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապետությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք

ՀՀ, Գեզարքուևիքի մւսրզ, ք. Գափսռ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\̂ ՋրւզՋ§հՋզՋթ6էՋրՁ11@^աՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի Ա 843-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Վ . ՄԱՄԻԿՕՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 29 
ՀԱՍՑԵԻՑ ՀՅՈԻՍԻՍ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ Ս ԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՈՈԻՑՎԱԾ ՇԵՆՔ–ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ԱԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ
ՄԱՍԻՆ

Պ,եկավարվելով Տեղական Իևքևակառավարման Մասին ՀՀ օրէնքի 35-րդ եոդվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրեևսզրքի 188-րղ հողվածի 4-րդ և 5-րղ կետերով, ՀՀ 
կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետության քաղսւքայիև և զյուղւսկան 
բնակավայրերում ներբևակավայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի անվանակոչմսւև, 
անվաևաւիոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա զտևվելու և /կամ/ տեղակայմսւև վայրի 
համարւսկալման, հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրսւնցման կարզը հաստատելու և 
հսւսցևնևրի զրաևցմւսն լիազոր մւսրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լյ՜ւացումևեր և վտվւոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ ֊ի  Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստանի Հաևրապետության կառավարության որոշումը պետական կամ 
համայևքային հողւսմասերում զտնվող ինքնակամ կւսռույցևերի նկւստմսւմբ պետությւսն կամ 
հսւմայնքևերի սեփականությաև իրավուևքի պետական զրաևցման կարզը հաստատեյու մասին,, 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցևերի օրիևակաևացման և տևօրինման կարզը հաստատելու 
մասին» յսիվ 912-Ն որոշումներով, «Քաղաքաշիևության մասին» ՀՀ օրէնքի 143 կետով, հիմք 
ըևդունելով որակավորում ունեցող սւնձ ԹաթուլԱշոսփ Ջաևոյանի /որւսկավորման վկայականի 
համար 0310 տրվսւծ 05.12.2013թ./ կողմից 19.08.2022թ–ին տրված ինքնակամ շինությունները 
հաշվառվսւծ յիւևելու վերաբերյալչափազրմաև տվյալների մուտքազրմաև 202227Ը82Ճ 
ծածկագիրը և Ի12631808 սեփականությաև իրավուևքի վկայականը, ինքնակամ կստույցն 
իրւսկանացրած անձ Զորիկ Ռաֆիկի Համբարձումյաևի /ծևված 25.07.1981թ./ դիմումը՝ Գսւվսա 
համայնքի Նորատուս բնակավայրի Վ. Մամիկոնյաև փողոց թիվ 29 հսւսցեից հյուսիս 
հատվւսծում իր կողմից ինքնակամ կառուցված 134,0 քմ. արտաքին /125,0 քմ. ներքին/ 
մակերեսով խոհանոցը, 194,0 քմ. արտաքին /177,2 քմ. ներքին/ մակերեսով սւվտոտևւսկը, 4,0 քմ. 
արտաքին /2,50 քմ. ներքին/ մակերեսով անասնաշեևքը, 44,0 քմ. արտաքին /40,0 քմ. ներքին/ 
մակերեսով ցախաևոցը, 89,0 քմ. արտաքին /69,40 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակ 
խորդանոցը, օրիևակաևացևելու մասին, ինչպես ևան հւսշվի առնելով, որ շինությունները 
կառուցված է համայևքային սեփւսկւսնություն հանդիսացող հողւստւսրածքի վրա, որի 
կւսռուցման ու սպասւսրկման համար անհրաժեշտ 0,05118 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ 
հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմւսևված սահմսւնափակումևերի ցանկում, ինչպես



ևաև իեժեեերաարաեսպորտսւյիև օրյեկտևերի օտարման կամ անվտւսևզության գոտիներում, չի 
ււաաջւսցևում սերվփտուտ և կսւռույցը պաեպաևելը չի խախաում այլւսևձանց իրավւոեքները ե 
օրեեքով պաեպաեվող շահերը կամ վտաեզ չի սպառևում քաղսւքացիևևրի կյանքիե ու 
սաողջությաևը, որոշումեմ

1. Դավսա համայնքի Նոըատուս բնակավայրի Վ . Մամիկոևյսւև փողոց թիվ 29 հասցեից հյուսիս 
գանվող 0,05118 հա հողսւմասի զործսանական եշւսնակություևը համապատասխանեցնել 
Նորսւտուս համայնքի գլիւավոր հատւսկագծին որպես բեակավայրերի նպաաակայիե 
նշսւեակությաե բնակելի կսաուցապատմաև զործառնակւսն ևշանակությաև հողատեսքի։
2. Գսւվսա համայնքի Նորսւտուս բնակավայրի Վ . Մամիկոնյւսև փողոց թիվ 29 հասցեից հյուսիս 
ընկած հատվսւծում գտնվող համայնքւսյիև սեփակւսևություն հաևղիսացող 0,05118 հա 
մակերեսով բևակավայրերի ևպատւսկային նշաևակությսւն բնակելի կսաուցապատմաև 
զործսանական ևշանակությաև հողսւմասի վրա ինքնակամ կառուցվսսծ 134,0 քմ. արտաքին
/125,0 քմ. ներքին/ մակերեսով խոհանոցը, 194,0 քմ. արտաքին /177.2 քմ. ներքին/ մակերեսով 
սւվտոտևակը, 4,0 քմ. արտաքին /2,50 քմ. ներքին/ մակերեսով աևասևաշեևքը, 44,0 քմ. արտաքին 
/40,0 քմ. ներքին/ մակերեսով ցախանոցը, 89,0 քմ. արտաքին /69,40 քմ. ներքին/ մակերեսով 
ավտոտևտկ խորղաևոցը, համարել համայնքայիև սեփակւսևություն համւսձայն կից 
ներկւսյացվող հողսւմասի և շինություևևերի հսւտակագծերի։
3. Դավսա համայնքի Նորատուս բնակավայրի Վ . Մամիկոնյւսև փողոց թիվ 29 հասցեից հյուսիս 
ըևկւսծ հւստվածում գտնվող համայնքայիև սեփակաևություն հսւնղիսացող 0,05118 հա 
մակերեսով բևակավայրերի նպատակայիև նշաևակությսւն բնակեփ կաոուցապատման 
գործսանական ևշանակությաև հողւսմասի վրա ինքնակամ կաոուցվւսծ 134,0 քմ. արտաքին
/125,0 քմ. ներքին/ մակերեսով խոհանոցը, 194,0 քմ. արտաքին /177,2 քմ. ներքին/ մակերեսով 
սւվտոտևակը, 4,0 քմ. արտաքին/2,50 քմ. ներքին/ մակերեսով անասնաշեևքը, 44,0 քմ. արտաքին 
/40,0 քմ. ներքին/ մակերեսով ցախանոցը, 89,0 քմ. արտաքին /69,40 քմ. ներքին/ մակերեսով 
ավտոտնւսկ խորղաևոցը, ճւսևաչել օրինական։
4. Օրինական ճանւսչված անշարժ գույքիև տրսւմաղրելԴավսա համայնք, Նորատուս 
բնակավայր Վ. Մամիկոնյւսև փողոց, թիվ 29/1 հասցեև։
5. Օրինականսւցված 134,0 քմ. արտաքին /125,0 քմ. ներքին/ մակերեսով խոհանոցը, 194,0 քմ. 
արտաքին /177,2 քմ. ներքին/ մակերեսով սւվտոտևակը, 4,0 քմ. արտաքին /2,50 քմ. ներքին/՜ 
մսւկեյւեսով անասնաշեևքը, 44,0 քմ. արտաքին /40,0 քմ. ներքին/ մակերեսով ցախանոցը, 89,0 քմ. 
արտաքին /69,40 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակ խորղաևոցը գևման ևախապւստվության 
իրւսվունքով/ուղղակի վաճառքի միջոցով/ տրամաղրելու մասին գրւսվոր առաջարկություն 
աևեյ ինքնակամ կւսռույցն իրականսւցըած անձին Դավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի 
Վ. Մամիկոևյսւև փողոց թիվ 31 հւսսցեի բնակիչ Ջորիկ Ռսւֆիկի 2սւմբսւրձումյսւնիև:
6. Սույև որոշումը ներկայացնել 22 անշարժ զույքի կաղաստըի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքւսյիև իրսւվուևքների պետական 
զրսւնցում կատարելու համար։
7. Ոյւոշմաև կատարման հսկողություևը ղևելԴ ա վա ռ համայնքի ղեկավարի տեղա կալ Դ. 
Րոշյանի վրա։



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյաստաեի ձաերապետությաև Գեղւսրքուեիքի մարզի Գավսա համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՅոզՅ§հՅգՅբ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 844-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Վ. ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 31 
2.ԱՍՑԵԻ ԶՈՐԻԿ ՌԱՖԻԿԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈԻՄՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ 

ՊԱՏԿԱՆՈՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՃՈՂԱՄԱՍՈԻՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ
ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նռրմաաիվ իրավակաե սւկաերի մասին» ՀՀ օրէնքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մսաի, «Տեղական 
ինքնակառւսվարման մասին» ԼԼ օրէնքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնակամ կսաույցների 
օրինւսկանացման և տնօրիևմսւն կւսրդը հաստատելու մասին>> ԼԼ կաոավարության «Ինքնակամ 
կսաույցների օրիևականւսցման և տնօրինման կարցը հաստատելու մասին» ԼԼ կաոավարության 
18.05.2006թ. 14 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ԼԼ կաոավարության 05 հունվսւրի 
2022թ–ի 14 13-Ն որոշման հսատատված կարգի, որակավորում ունեցող անձ Թաթուլ Աշոտի Զանոյանի 
/որակավորմսւն վկայականի համար 0310 տրված 05.12.201 Յթ/ կոդմից 19.08.2022թ–ին տրված ինքնակամ 
շիևություևները հաշվաոված լինելու վերաբերյալչափագրման տվյալների մուտքագրման 2022Ճ\^Օ.Լ5\*/ 
ծածկագիրը ու հաշվի աոնելով ինքնակամ շինարարակսւն աշիսստանքևեր իրակւսևւսցրած անձ՝ Գավսա 
համայնքի Նորւստուս բնակավայրի Վ. Մամիկոնյան փողոց թիվ 31 հասցէի սեփականատէր /սեւի, 
վկայական Ի1 2631808/ Ջորիկ Ռաֆիկի ձամբարձումյաևի /ծնված 25.07.1981թ./ Գավաո համայնքի 
ղեկավարին հւսսցեագրած դիմումը և նկատի ունենալով, որ կստույցի պահպանումը չի խախտում սւյյ 
ւսնձաևց իրավունքևերը և օրենքով պահպանվող շահերը կամ վտանգ չի սպաոնում քաղաքսւցիների 
կյանքին ու աոողջությանը, ինչպես նաև հողսւմասը չի գտնվում ՀՀ հողային օրեևսգրքի 60-րղ հողվածով 
սսւհմանված սսւհմանափակումների ցաևկում և ինժեներատրանսպորտայիև օբյեկտևերի օտարման կամ 
սւնվտանգության գոտիներում, կաոուցված չեն քւսղաքաշինական նորմերի ու կանոնների Էական 
խախտումներով և չի սաաջացնում հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավուևք

1. Գավաո համայնքի Նորատուս բնակավայրի Վ. Մամիկոնյան փողոց թիվ 31 հւսսցեում գտնվող 2007– 
2013 թթ ֊ին  ինքնակամ կաոուցված 156,0 քմ արտաքին մակերեսով/119,30 քմ ներքին մակերեսով/ 
խոհանոցը, 280,0 քմ արտաքին մակերեսով /259,90 քմ ներքին մակերեսով/ աևասնւսշենքը և 0,5 քմ 
մակերեսով պարիսպը 1/մեկ/ /քառակուսի մետրի համար 616,8/ վեց հարյուր տասևվեց ամբողջ ույ  ̂
տասնորդական/ ԼԼ դրամ սահմաևված վճարով, ըևղւսմեևը 436.5x616.8=269300 /երկու հարյուր 
վաթսունիննը հագար երեք հարյուր/ ԼԼ դրամ սահմւսնփսծ վճարով ճւսնաչել օրինական։
2. Որոշման ընղուևման օրվսւնից օրինւսկանացման համար սահմւսնփսծ վճարները՝ 60-օրյւս ժամկետում 
չվճսւրելու ղեպքում որոշումը համարվում Է ուժը կորցրած։
3. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտնում հըսւպարակման հաջորղող օրը։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ՛ԿԱՎԱՐ

2այաստսւնի 2անրսւպեւոության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ս\ ՁոզՁ§հՋզՋբ6էՅրՁո@§աՅւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
27 2ՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւեի .Ղ 845-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սուսաենսւ Յուրիկի Տոևեյաևը (անձնազիր 006893531,2Ծ2 7207690274 հաշվաովսւծ 22 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Գանձակ Պ . Պոոշյսւն տուն 2) հւսնղիսսւնալով զույքահսւրկ 
վճարող սուբյեկտ, 22 հարկւսյին օրենսզրքով սահմանվւսծ կարզով չի կատսւրել զույքահարկ վճարելու 
պարտակսւնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթակեաի հիմքով 
Գավսաի համայնքապեաարանի ւսշխաաակազմում հւսրուցվեյ է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումսւրների զանձմւսն հարցի քննությաև նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վւսրույթի մասին» 2այաստանի 2անրսւպևտության օրենքով սահմանված կարզով հարուցվսւծ և 
իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական 
մարմինը հաստւստված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2Ա\ւԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամւսձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ Պ Կ ֊ի  կողմից ւորամադրված 22 2արկայիև օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-021-0098-0022, 05-021-0134-0003, 05– 
021-0009-0009, 05-021-0269-0003, 05-021-0233-0019, 301-234, 05 021-0210-0004 կադաստրսւյին ծածկազրով 
հողատեսքերը հսւնդիսանում են Սուսաննա Յուրիկի Տոևեյւսնի սեփակաևությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսղւման ենթակւս գույբահւսրկը կազմում է 38061/երեսուեութ հազար 
վաթսունմեկ/ 22 ղրամ, ինչը 2010–2020թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սուսաննա Յուրիկի 
Տոնեյսւնի կողմից նշված ժւսմանակւսհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճւսրելու արղյունքում ւսոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 30213/երեսուն հազար երկու հայղուր 
տասներեք/ 22 ղրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 11 ֊ին  «Վարչարարության ե վարչական վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջւսնակւսներում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին հրավիրվելեն վարչական վւսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվել Լ /հիմք 11.10.2022թ. ծանուցում 3շմ3ր3ր.3ա 
կայքում/Սուսաևնա Յուրիկի Տոևեյաևը։ Վերջինս չի ներկայացեր վարչական վւսրույթի լսումնևրին։
2 6 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշսւճ ծանուցփսծ Սուսաննա Յուրիկի 
Տոնեյսւնի բսւցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաեադրության 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կաւք համայևքսւյին բյուջե 
մուտքւսգրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն ԼԼ ձարկսւյին օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողն երին 
սեփւսկանությաև իրավունքով պատկանոդ հարկման օբյեկտ հսւմարվող ւսնշարժ զույքի հւսմւսր 
սահմանված վարզով ձայաստսւնի ձանրսւպետության հւսմւսյնքնևրի բյուջեևեր վճստվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամւսձւսյն ԼԼ հարկւսյին օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազլքւսկերւդությունները ե ֆիզիկակւսն ւսնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանված 
դէպքերուն ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության դումարներր անշարժ 
զույքի զւռևվհլու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկւսյին տւսրվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվսւծով սահմանված առաևձնահատկությունները։ 
ձամւսձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հսւրկային 
պարտավորությունևերի կատարուն /մւսրում/ է համարվում Օրենսդրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, իևչպևս նսւև դրսւ դծուլ տույժերի և /կամ/ տուդանքների 
դումսդւնհրի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հւսշվսաոդ տեղական 
բյուջևի դանձապետակաև հաշվին։ ձամսւձայն ԼԼ հսւրկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվւս համար 
հարկ ւլճարողը կամ հարկւսյին գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չտփուի 
ձւսմաձայն «Տեղական ինբնակառսւվարման մասին» ԼԼ օրէնքի 38-րդ հոդվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կսւզմակերպում է դույքահսւրկի 
գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրոդ սւնձանց նկատմամբ 
օրէնքով սահմանված վարդով կիրւսռում է համապատասխան ւվւջոցներ։
Ելևելով վերոդրյւսլից և դեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկւսյին օրենսդրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական իևքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով, որոշումհմ

1. Սուսանևա Յուրիկի Տոնեյանից հօդուտ Դւսվառ համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 68 274 /վւսթսուևութ 
հազար երկու հարյուր յոթաևասուևչորս/ ԼԼ դրամ, որպես 05-021 0098-0022, 05-021-0134-0003, 05-021֊
0009 0009, 05-021-0269-0003, 05-021-0233-0019, 301-234, 05-021-0210-0004 կադսատրւսյին ծսւծկադրերով 
դույքերի դույքսւհարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վւսրչական կարդուլ բոդոքւսրկվել Գսոիսռի համւսյևքաւդետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայսատաևի ձւսևրապեւռության վւսրչական դատարան՝ 
եր կ ա լք սյ ա ժ ա մկ ետում։
3. Սույն որոշման ւդսւհանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչւսրւսրությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-յւդ հոդվածով սահմանված կարդուլ այն ենթակա Լ հարկադիր 
կատւսրման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությաև միջոցով անբողոքւսրկելի 
դաոնսւլուց ևռւսմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունև իրականւսցևում է Գավսա համայնքի 
դհկաւիսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մւսսին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդոդ օրը։

20 ֊ .թ. ֊
ք. Գսւվսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսսաաեի Հաևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 ^•3ոզ3§հ3զ3թ0է3ր3ո@§ա3մ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ա 846-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Լուսինն Ռուբիկի Մովսիսյսւնը (անձնազիր Ճ.80282819, ՀԾՀ 6210710565 հսւշվսաված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գսւվսա համայնք, զ. Գանձակ Հենրիկ Աբրւսհամյսւն փող. տուն 36) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սւսհմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ին 
«Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավսաի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քևնության նպատակով։ «Վւսրչարարության հիմուևքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հաևրապետության օրենքով սսւհմանված կարզով հարուցվւսծ 
և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզւսմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկսփվ քննությւսն արդյուևքում, բացւսհայտելով զործի բոլոր հանզամանբները, 
վարչական մարմիևը հաստատվւսծ Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամսւղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սսւհմանված 
զույբսւհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-021-0259-0226, 05-021-0098-0008, 05–
021 0253-0005, 05-021-0240-0015, 05-021-0214-0005 կադսատրային ծւսծկւսզրով հողատեսքերր 
հանղիսւսնում են Լուսիևե Ռուբիկի Մովսիսյսւևի սեփակաևություևը։
Անշարժ զույքերի համար ւ|ճսւրլքսւն ենթակսւ գույքահալւկը կազմոււք Է 47061/քառսաունյոթ հազար 
վաթսուևմեկ/ՀՀ ղյւամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածու մ չ|ւ վճարվել, իսկ Լուսինև Ռուբիկի 
Մովսիսյսւևի կողմից նշվսւծ ժամանակահսւտվածի զույքահարկր օրենքով սահւէանված ժամկետում 
չվճարևյու արղյուևքուլք առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 29938/քսանինև հւսզար ինն հարյուր 
երեսունութ/ ՀՀ ղրւսմի չափով։
2022 թվականի հոկտեւփերի 11-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ֊ին  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայնքապետարանում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 11.10.2022թ. ծանուցոււէ 32ժսրՋր.Ձա 
կայքոււէ/Լուսինե Ռուբիկի Մովսիսյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
2 6 .10.2022թ. ւիսրչակսւն վարույթի լսումներն իրականսւցվել են պատշաճ ծսւնուցւիսծ Լուսինէ; Ռուբիկի 
Մովսիսյսւևի բացակայությսւմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմւսնադրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսււռարել պետական կամ համայնքս։ յին բյուջե • 
մուտքսպրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
2ամւսձայն 22 2սւրկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի ւսնշարմ զույքի հարկը հարկ վճւսրոդնևրին 
սեփակւսևությւսն իրսւվունքով պւստկւսնող հարկման օբյեկտ հսւմարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով 2այաստանի 2աևրապևտության համայևքների քյուջեներ վճսւրվող տեդւսկան հարկ 
է, որր կսվսված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեության ւսրդյուևքներից։
2ամաձայն 22 հարկայիև օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կազմակեյւպությունները ե ֆիզիկակւսն ւսնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան զումարները/ւսյդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանված 
դեւդքևրում ու կարզով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի սյսդոոավորությաև զումւսրևերր / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի րյուջե են վճարում մինչն հարկայիև տւսրվա դեկտեմբերի 1-ր ներաոյալ 
հսւշվի առնելով սույն հոդվւսծով սահմանված սաանձևահւսւոկությունևեյ՜ւը։
2ւսմաձւսյն 22 2ւսրկւսյին օյ՜ւենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկայիև 
պարտավորություևևերի կատւսրում /մսւրում/ է հսւմարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկփսծ վճւսրման եևթակւսհարկի, ինչպես նւսև դրա զծով սաւյժերի և /կամ/ տուզանքնեյփ 
զումւսրևերի վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվւսռոդ տեղական 
բյուջեի զանձապեսոսկւսն հւսշվին։ 2ւսմաձայն 22 հարկայիև օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետևերից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օյոիս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկւսյին զործւսկւսլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2ամաձայն «Տեդւսկւսև ինքնակսաավարմաև մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզորություև, օրենքով սահմանված կարզով կազմսւկևրպում է զույքահարկի 
զանձումը, ինչպես ևաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճսւրող անձւսնց նկսսոմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսւրաւմ է համապատասխան միջոցներ։
Ելևելով վերոզյդսւլից ե ղեկավսւրվևլով 22 Սւսհմաևադրությամբ, 22 հարկայիև օրենսզրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինբնակաոավարմսւն մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Լուսինն Ռուբիկի Մուխիսյւսնից հօզուտ Գւսվառ համայնքի բյուջե զանձել ըևդամենը 
76999/յոթանւսսուևվեց հազար ինն հւսրյուր ինևսունինը/ 22 դրամ, որպես 05-021-0259-0226, 05-021-0098– 
0008, 05-021-0253-0005, 05-021-0240-0015, 05-021-0214-0005 կադաստրային ծածկազրերով զույքերի 
զույքսւհարկերի զումար, ներսայալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվել Գսւվաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ամսվսւ ընթւսցքում կամ 2այաստանի 2սւնրապետության վարչական ւլատարւսն՝ 
երկամսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվւսծով սահմանված կարզով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատւսրման՝ 22 Ա՛Ս 2ւսրկադիր կատարումն ապահովող ծսասւյության միջոցով սւնբոդոքարկելի 
դառնսւլուց եուսմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատւսրլքաև ըևթւսցքի նկսւտմամբ հսկողությունն իրւսկանացնում է Գւսվառ համւսյևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևուլք ընդունւհսն մասին օրենքով սահմանված պատշսւճ իրազեկելու 
օրվսւն հւսջորդող օրը։

20 ֊  թ.
ք.Գավստ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այասաաևի ձանրսւպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսւո համայնք
I I ,  Գեղարքունիբի մարզ, ք. Գավսւո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՋզՁր6էՋրԶո@§աա1.շօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
26 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 14 847-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆԶ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հւսսմիկ Գառնիկի Գասպարյանը (ւսնձնազիր ՃԲ0625902, ԼԾԼ 6011560733 հաշվառված ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավսա համայնք, զ. Գանձակ Հւսկոբ ձակռբյան փ. 1-ին նրբ տուն 3) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմաևված կարզով չի 
կասոսրել զույքահսւրկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվակաևի 
հոկտեմբերի 11-իև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 30-րդ 
հոդվսւծի 1-իև մասի ,,բ" ենթսմյետի հիմքով Գավառի համայնքսւպետարանի աշխաաակազմում 
հսւրուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումւսրների զսւեձման հարցի քննությւսն նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրեևքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրսւկանացված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի 
ւիասաական հսւնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ բննության սւրդյունքում, բսւցահայաելով 
զործի բոլոր հանզւսւքանքները, վւսրչւսկւսն մւսրլքինը հասաատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայև ԼԼ լւԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ԼԼ ձարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավսա համայնքի 05-021-0252-0023, 05-021-0242-0052, 05– 
021-0060-0026, 05-021-0215-0024, 301-396 կաղասարւսյիե ծածկազրով հողատեսքերը հանդիսանում եե 
ձասւէիկ Գառնիկի Գասպարյանի սեւիականություևը։
Անշարժ զույքերի հաւքար վճսւրմաե ենթակւս զույբւսհւսրկը կազմում է 43058/բառասուեերեք հազար 
հիսունութ/22 դրամ, ինչը 2008-2021թյ՜ժ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ ձւսսմիկ Գառնիկի 
Գասպարյանի կողմից նշված ժամանսւկահատվածի զույքւսհայ՜ւկը օրենբով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արդյուեքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 29042/բսանինն հւսզւսր 
քառսաուներկու/ ԼԼ դրամի չւսւիով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 11-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օյւենբի 30-րդ 
հոդվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, ոյւին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվեյ է հիմբ 11.10.2022թ. ծանուցում ՋշժՁրՁր.Ջրո 
կայքոււ1/2,ասւ1իկ Գառնիկի Գասպարյանը։ Վերջինս չի ևերկայւսցել վարչական վարույթի լսումներին։
2 6 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսոււէներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցվսւծ ձասմիկ Գառնիկի 
Գասպարյանի բացակայությաւքբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաեված կւսրդով և չափով մուծևլ հարկեր, տուրքեր, կասսսրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքւսգրվող պարտւսդիր այլ վճարումներ։
2.ամաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224 ֊րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփականության իրավուևքով պատկաևող հսւրկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով Հայաստանի Հաևրւսպետությաև համսդևքևերի բյուջեներ վճարվող տեդակսւն հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեությաև արդյունքևերից։
Համտձսւյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 236 ֊րդ հոդվածի կազմսւկերպությունները և ֆիզիկակւսն անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դէպքերուն ու կարգով հաշվւսրկվւսծ անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները ՚  անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1 –ր ներաոյսւլ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությռւևները։
Համաձայն ՀՀ Պարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորությունևերի կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվւսրկվւսծ վճարմւսն ենթակահսւրկի, ինչպես նաե դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքն երի 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվւսոող տեդական 
բյուջեի գանձապետսւկան հսւշվին։ Հւսմաձայն ՀՀ հարկային օյւենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետսւնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձսւմաձայն «Տեղական ինքնակառավւսրման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրէնքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահսւրկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեդական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց ևկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնեյով վերոգրյալից և ղեկսւվարվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքևակառավարմսւն մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվւսծներով, որոշումեմ

1. Հասմիկ Գառնիկի Գասպւսրյանից հօգուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 
72100/յոթւսնասուներկու հագար մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ, որպես 05-021-0252-0023, 05-021-0242-0052, 05– 
021-0060-0026, 05-021 0215-0024, 301-396 կադաստրային ծւսծկսւգրերով գույքերի գույքահարկերի գումար, 
ներաոյսւլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գւսվաոի համւսյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվսւ ընթացքում կամ ձայաստանի Հանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժւսմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վւսրույյփ մասին» ՀՀ օրենքի 88 ֊րդ  հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթւսկա է հսւրկադիյւ 
կսոոարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությսւն միջոցով անբողոքարկելի 
դաոնսղուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի ևկատմամբ հսկողությունն իրականացևում ե Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրագևկելու 
օրվսւն հաջորղող օրը։

20 ֊  թ. ^ ^  
ք.Գավսա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՇՏՌՅԱՆ
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2այաստանի 2ւսնրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
2.2., Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\՚ՁրւզՋ§եՋզՋք6էՋրՅՈ@§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
27 2ՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի1 848-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆԶ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Միշսւ 2այկի Իսրայելյանը (անձնագիր՝ ՃԲ.0628941,2Ծ2՝ 2004890045, հաշվսաված 22 
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գանձակ Ահեր Մկրտչյսւն փ . տուն 5) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սսւհմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարտակաևությունևերը, ինչ|ւ կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ին «Վարչւսրարության 
հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետւսրանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությսւև հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» 2այաստաևի 2անրապետությսւն 
օրենքով սսւհմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացբում զործի 
փաստական հանզամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բսւցահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամւսձայն 22 2ՔԲ–ի կողմից տրամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու զնւսհատմւսն 
տվյալների, ՕԲՐԼ-ԸՕԲ2Ճ 1.41 մակնիշի 20 ՍՍ 498 պետհամարսւևիշի փոխաղրամիջոցը հսւնղիսանում է 
Միշա 2այկի Իսրսւյեըանի սեփսւկանությունը, ինչը 22 2արկային օրենսգրքվ հսւնղիսանում են հարկվող 
օբյեկտ։
Գույքի համար վճսւրման եևթակա զույքահարկը կազմում է 36000/երեսունվեց հազար/ 22 ղրւսմ, ինչը 
2015-2021թթ. ժամանսւկահատվածում չի վճարվել, իսկ Միշա 2այկի Իսրայելյանի կողմից նշված 
ժամանւսկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում չվճայւելու արղյունքում 
աասջացել է զույքահարկի համար տույժ 14835/տասնչորս հազար ութ հարյուր երեսուևհինփ 22 ղրսւմի 
չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ին «Վւսրչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետսւրանում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26 –իև հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվեյ է /հիմք 11 .10 .2022թ. ծանուցում 
ՅշձՅւ՜Ջր.Յրո կայքում/ Միշա 2այկի Իսրայելյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
2 6 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծանուցված Միշա 2ւսյկի 
Իսրայելյանի բւսցակայությամբ։
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ԼԼ Սահմանւսդրության 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսւդրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Հսւմաձայն ՀՀ Հսւրկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրսւմիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով Հայաստանի Հաևրապետության համայևքևերի բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հարկ 
ե, որը կսւխվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության ւսրդյունքներից։
Հւսմսւձայն ՀՀ հարկւսյին օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համւսրում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տևղակւսև հարկերի դծով հարկային պարսաւվորություևների կատարում /մարոււք է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճւսրմաև եևթակահարկի, իևչւղես նաե դրւս 
դծով տույժերի և ,/կսւմ/ աուդւսնքների դումարների վճարումը համապատասխան հւսրկի դծու| 
պարտավորությունը հւսշվաոող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։
Համւսձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401 ֊րդ հոդվսւծի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետնևրից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետւսնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հւսրկ վճարողը կամ հսւրկային 
դործւսկալը վճարուլք է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համւսձայն ՀՀ հարկւսյին օրենսդրքի 251-րդ հոդվւսծի 
կադմակերպություններն ու ֆիզիկւսկան ւսևձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցման /հաշվաոմսւն/ վայյ՜ւի հւսմայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվւս դեկտեւէբերի 1-ը ներաոյալ։
Հւսմաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրէնքի 38-րդ հոդվածի՝ համւսյնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կսւզմակերպում է դույքահւսրկի 
դւսևձումը, իևչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրւսռում է համապատասխան ւփջոցներ։
Ելնելով վերոդրյափց և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմաևադրությաւփ, ՀՀ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մւսսին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վւսրչսւրարության հիմունքների 
1ւ վարչւսկւսն վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Միշա Հայկի Իսրայելյանից հօդուտ Գավառ հւսմայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 50835/հիսուն հւսզւսր 
ութ հարյուր երեսունհիևդ/ ՀՀ դրամ որպես 0ԲԸԼ-Ն0112Ճ. 1.41 մակնիշի 20 ՍՍ 498 պևտհւսմսւրանիշի 
ւիոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վստչակաև վարդով բողոբարկվել Գւսվաոի համայնքապեաին դրսւ ուժի մեջ 
մանելու օրվանից երկու աւ1սւիս ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության ւիսրչակսւն դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահւսնջները չկաւռարելու դեպքում, «Վարչարսւրության հիմունքների ե վւսրչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հողվածով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիյւ 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկւսդիր կատարումն ապահովող ծսաւսյության լքիջոցով ւսնբոդոքւսրկելի 
դսանալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմւսն ընթացքի նկատմամբ հսկողություևև իրականացնում է Գւսվւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւռնում ընդունման մասին օրէնքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու

ք. Գավառ
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Հայասսոսնի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գսոիսո, (0264)23423, (0264)22338 §3\՜3ոզ3§հ3զ3ր0է3ր3ո@8րո3մ.<։օա
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27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի >1 849-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մանուկ Աշուոի Ղանիելյանը (աևձնազիր 004025573, ՀԾՀ 1801820211, հւսշվաովսւծ ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, զ. Կարմիրզյուղ Պարույր Սևակ 10) եանղիսաևալով զույքահւսրկ վճարող սուբյեկտ, 
ՀՀ հարկային օրեևսզրքուլ սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարտակաևությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական ւիսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենյՅսւկետի հիմքով 
Գւսւիսւփ հաւնոյնքապետւսրւսնի աշխասոսկւսզմոււք հարուցւիղ հ վարչական վսւրույթ՝ զույքահարկի 
զոււնսյւևերի զաևձւքւսն հւսյւցի քննության նպատակուի
«Վւսրչարարության հիւ1ունքների և վարչական ւիսրույթի մւսսին» Հայաստանի Հանրւսււյեւռությաև 
օրենքուլ սսւհմանված կւսրզու| հարուցված և իրականացւիսծ վարչական ւլարույթի րնյՅւսցքոսէ զործի 
փաստական հւււնզւսմւսնքների բւսզմակողմսւնի, լրիկ ե օբյեկւոիվ քննության արղյունքում, բացւսհւսյտելով 
զործի բոլոր հաևզաւքւսնքևերր, ւիսրչսւկւււն մարմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.
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Հւսմւսձւսյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից սւրաւ1աղրվւսծ ւիոխւսղրամիջոցևերի հաշվաոման ու զնահւսւոմսւն 
տվյալների, 0ԲՐԼ֊՝\/՜ՏՐ711Ճ. 2.0 I մակնիշի 35 ՕՐ 461պետհամւսրւսնիշի փոխաղրամիջոցը հսւնղիսանում է 
Մւսնուկ Աշուոի Դանիևլյւսնի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հստկսւյիև օյւենսզրբւլ հսւնղիսանսււ1 են 
հսւրկւիւղ օբյեկւո։
Գույքի համար վճարմւսն եևթակւս զույքահսղւկը կազմում է 60821/վաթսուն հազար ութ հսւրյուր 
քսանմեկ/ՀՀ ղրամ, ինչը 2019֊2021թթ. ժամւսևւսկահատփսծում չի վճարվել, իսկ Մւսնուկ Աշոսւի 
Ղւսնիելյանի կողլքից նշվսւծ ժւսմանակահատվսւծի զույքահարկը օրենքով ւււսհւնսնված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում ւսուսջւսցել է զույքահարկի համար տույժ 14900/տւսսևչորս հւսզար ինն հարյուր/ՀՀ 
ւբրւսւքի չւսկւով։
2022 թվականի հոկտեւ(բերի 10 ֊ին «Վսղւչւսրարության և վւսրչւսկան վսւրույյփ մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւււծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիւէքուլ Գւսւիսոի հւսմւսյնբապեւոսւրաևոււ1 հարուցվւսծ վւսրչւսկան 
վարույթի շրջանսւկաներուլք 2022 թվականի հոկտեմբերի 26 –ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
րաււքներ, որին լքւսսնւսկցելու նպատակով պաւոշսւճ ծսւևուցվէզ է /հիմք 10.10.2022յծ. ծանուցում 
ՅշժՅրՁրտա կայքում/ Մանուկ Աշոտի Դանիելյանը։ ՎԵրջինս չի ևերկւսյւսցել ւիսյ՜ւչւսկւսև վարույթի 
լսոււքներին։ 2 6 .10.2022թ. վարչական ւիսրույթի յսոււքներև իրականացվել են պւստշաճ ծանուցված 
Մւսնուկ Աշոտի Ղաևիևլյւսնի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

11 Սահմսւնադրության 45-րդ հոդվածի համաձւսյն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ հսւմայնքսդին բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն 11 Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակւսևության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կւսրդով Հայ սատանի Հսւնրապետությաև համսւյևքևերի բյուջեևեր վճարվող տեդակաև հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։
Համաձւսյն 11 հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվսւծի փոխադրսւմիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կւսդմակերպություևևերն ու ֆիզիկակաև անձինք։ Համաձւսյն 11 Հարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում. է 
համարվում Օրեևսդրքին համապատասխան հւսշվարկփսծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես ևաե դրա 
դծով սաւյժերի ն /կսւմ/ տու դսւնքների դումւսրևերի վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտսւվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դւսնձապետական հւսշվին։
Համաձւսյն 11 հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակսւլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձւսյն 11 հարկային օյւեևսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմակևրպույպուննեյւն ու ֆիդիկակսւն անձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան 
դումւսյւևերը իրենց պետական դրւսնցմւսն/հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե ևն վճարում մինչն 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ըներաոյալ։
Համաձւսյն «Տեդակաև ինքնակառւսվարման մասին» 11 օրենքի 38֊րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որսյես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարդով կադմակերպում է դույքահարկի 
դւսևձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերր, տուրքերը և վճայւևերը չվճսւրող սւնձանց նկաամամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդյդւսլից և ղեկւսվարվելով 11 Սահմսւնադրությամբ, 11 հարկային օրենսդյւքով, «Նորմատիվ 
իրսւվւսկան ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակսւոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 11 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Մանուկ Աշոտի Դանիևըսւնից հօդուտ Գւսվւսո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 
75721/յոթանասուևհինդ հազար յոթ հարյուր քսանմեկ/ 11 դրսա՛ որսյես ՕԲԸԼ–՜՝7Ր(2Ո1Վ 2.0 I մւսկնիշի 35 
ՕԲ 461 սյևտհսւմարւսնիշի փոխսւդրամիջոցի դույքահարկի գումար, ներաոյալ սոոյժերը։
2. Սույն որոշումը կայաղ է վարչական վարդով բողոքարկվել Գւսվաոի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օյւվւսևից երկու ւսմսփս ընթացբում կամ Հայաստանի Հւսևրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ֊Սույն ոյաշմսւն պահանջները չկատսւրելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» 11 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կասոսրման՝ 11 ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսասւյության միջոցով անբոդոքայմյել|ւ 
դսանալուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմաև կասոսրման ընթւսցքի ևկատմամբ հսկողությունև իրւսկանացևում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքոկ սահմանված պսոոշւսճ իրազեկելու

20 ֊  թ. ֊
ք. Գւսվսւո
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Հսւյասսսսնի Հւսնրւսպեւռությւսև Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ԶԱՁոզՁ§հՋզՅթ6էՁրՁՈ@§աա1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւեի 850-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Նարեկ Էղուարղի Նավոյսւնը (աևձնւսզիր՝ ՃԲ0233748, ՀԾՀ՝ 3914911107, հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, զ . Կսւրմիրզյուղ Մարշալ Բարաջանյան 39 2) հանղիսանալով զույքսւհարկ վճարող 
սուքյեկա, ՀՀ հարկայիև օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կւսաարելզույքահսւրկ վճարելու 
պարւուսկանությունները, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 10 ֊ին «Վարչարարության 
հիմունքների ե վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին ւհսսի ,,բ" ենթակեաի հիմքով 
Գսոիսոի համայնքապեաարանի ւսշխատակազմում հարուցվել է վարչական ւիսրույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձման հարցի քննությաև նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական ւիսրույթի մասին» Հայաստանի Հանրսւպևտության 
օրենքով սահմանված կարզով հսւրուցված և իրսւկանացված վարչական վարույթի րնթացքում զոյւծի 
փաստական հսւնզամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությաև սւրղյունքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ ֊ի կողմից տրամաղրված ւիոխւսղրամիջոցների հաշվառման ու զնահսւտմաև 
տվյսղնևրի, հ4ՐՔԸՐԲ1ձՏ֊81ձԻ12 0 2 8 0  մսւկնիշի 30 ԼՕ 970 պետհսւմարանիշի փոխաղրամիջոցը 
հանղիսանում է Նարեկ էղոււսրղի Նսւվոյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկայիև օրենսզրքվ 
հանղիսսւնում են հւսրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմսւն եևթակսւ գույքահարկը կազմում է 500 050/հիեզ եարյուր հազար հիսուև/ ՀՀ 
ղրամ, ինչը 2012֊2021լ9թ. ժամանակահատփսծում չի վճսւրվել, իսկ Նսւրեկ էղուարղի Նսւվոյանի կողմից 
նշված ժամանակահատվածի զույքահտրկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճւսրելու սւրղյունքում 
առսւջացել է զույքահարկի համար տույժ 211 549/երկու հարյուր տասևմեկ հազար հինզ հսւրյուր 
քաոասունինը/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին «Վարչարարության և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսւիսռի համայնքապետարսւնում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջաևականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26 ֊ի ն  հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել I; Դփմք 10.10.2022թ. ծանուցում 
Ջճ(1ա–Ձր.ա՜ո կայքում/ Նսւրեկ էղուարղի Նավոյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վւսրույթի 
լսումևերիև։ 26. 10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվելեն պատշաճ ծանուցված Նարեկ 
էղուարղի Նսւվոյանի բսւցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սսւհմանադրությաև 45-րդ հոդվածի համաձւսյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարւոավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասդւել պետական կամ հւսմայնքային քյուջե 
մոսոքւսգրվող ւդարտադիր ւսյլ վճարումներ։
Հսւմաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրւսս՜իջոցի գույքահարկր հարկ կճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկւսնող հարկման օբյեկտ հտմսւրվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապևտության համայնքնևրի բյուջենևր վճարվոդ տեդական հարկ 
է, ոյւը կսվսված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեությւսն ւսրդյունքներից։
Հսւմաձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխւսդրւսմիջոցների գույքահարկ վճսւրոդևեր են 
համարում կւսզմակեյւպությունևերն ու ֆիզիկական աևձիևք։ Հսւմաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 46 ֊րդ 
հոդվածի տեդական հարկերի գծով հարկային սրսրտավոյաւթյունների կատարում/մւսրում. է 
հւսմարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվւսրկվւսծ վճարմւսն ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա 
գծով տայժերի և /կամ/ տուգսւնյփերի գումարևերի վճարումը համապատասիւան հարկի գծով 
պարտավորությունը հաշվառող տեղական բյուջեի գաևձապետակւսն հւսշվին։
Հսւմաձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետսւևց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճայաղը կամ հարկային 
գործակալր վճարում է տույմ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կսւգմակերպությունևերև ու ֆիգիկսւկաև սւնձինք փոխսւդրամիջոցների գույքահւսրկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցմւսև/հաշվւսռման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն 
հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
Համսւձայև «Տեդական ինթնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38 րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսգորություև, օրենքով սահմանված կարգով կագմսւկերպում է գույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձաևց ևկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոգրյսւլից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմւսնադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսգյւքով, «Նորմատիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմաև մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. Նտրեկ էդուարդի Նւսվոյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 711599 յոթ հարյուր 
տասնմևկ հագար հինգ հարյուր իննսունինը/ՀՀ դրամ որպես \ա<(Ղ։Լ)ԸՏ–8Ը1ճ2 (3-280 մակևիշի 30 ԼՕ 970 
պետհամարանիշի փոխադրսւմիջոցի գույքահսւրկի գումար, ներաոյալ տոլյժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վայւչակւսև կարգով բողոքարկվել Գսւվւսոի համայնքապետիև դրսւ ումի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթւսցքում կսւմ Հայաստւսևի Հսւնրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթսւկսւ է հարկադիյւ 
կւստարմաև՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծւսոայությսւն միջոցով անբողոքսւրկելի 
դաոևալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմսւև ընթացքի նկւստմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմւսն մասին օրենքով սահմանված պսւտշաճ իրսւգեկելոև 
օրվւսև հւսջորդող օրը։

20 ֊  թ. ֊
ք.Գսւվառ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետությաե Գեղսւրքուևիքի մարզի Գավառ համայեթ

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր^^Ջ§հ^^^բ0էՋր^ո@^ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի  Մ
27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Ի1 851-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով Հայաստանի Հաևյաւպետությսւն Հողային օրենսզրքի 101-րդ հողվածով և 
«Տեղական ինքնակաոավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետությաև օյւեևքի 46-րղ 
հոդվածի 3-րղ մասով, հիմք ընղունելով քաղաքացիներ Ավետիք Իվսւնի Բախտիկյւսնիև, Թսւմսւր 
Վւսղոյի Բախտիկյանին սեփակաևությաև իրավուևքով պատկաևող հողսւմասերից /վկայական 
Ի12023199 տրված 2006 թվսւկանի փետրվարի 28 ֊ի և , վկայական Ւ12023196 տրված 2006 թվականի 
փետրվարի 28-ին, վկայական Ի12023200 տրված 2006 թվսւկանի փետրվարի 28-ին, վկայական 
Ի12023197 տրված 2006 թվականի փետրվարի 28-ին, վկայական Ի12023198 տրված 2006 թվականի 
փետրվարի 28-իև, վկայական Ի12023195 տրված 2006 թվւսկաևի փետրվարի 28-ին, վկայական 
Ի12023193 տրված 2006 յծվսւկանի փետրվարի 28-իև, վկայական Ի12023194 տրված 2006 թվականի 
փետրվարի 28-ին / հրաժսւրվելա մասին դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Ավետիք Իվսւնի Բախտիկյանին, Թսւմսւր Վսւղոյի
Բախտիկյանին սևփակւսնության իրսւվունքով պատկանող ք. Գսւվառ հսւսցեում զտնվող 0.4 հա 
մակերեսով 05-001-1065-080 կսւղաստրային ծածկազրով, 0.12 հա մակերեսով 05-001-1084-364 
կւսդաստրային ծածկազրով, 0.18 հւս մակերեսով 05-001-1034-303 կսւղաստրային ծածկազրով,
0.12 հսւ մակերեսով 05-001-1066-078 կսւղաստրային ծածկազրով զյուղսւտնտեսական 
նշսւևակության վարելահողերը, 0,05 հա մակերեսով 05-001-1045-308 կսւղաստրային 
ծածկազրով, 0,01 հա մակերեսով 05-001-1043-282 կսւղաստրային ծածկազրով 0,02 հա 
մակերեսով 05-001-1045-253 կսւղաստրային ծածկազրով, 0,02 հա մակերեսով 05-001 1043-279 
կաղասարայիև ծածկազրով խոահարքևերը ճաևսւչելհամայևբւսյին սեփականոնթյուն։

2. Աշխսւտակազմի քարտուղա րին՝ սույն որոշումն ընղունելուց հետ ո՝ 15-օրյա ժամկետում այն 
ներկայացնել կաղւսստրի կոմիտեի անշարժ զույքի գրանցմաև միա սնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծագող իրսւվուևքևերի պետական գրանցմաև համար։
3. Աշխսւտակազմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմամբ իրսւվունք հավաստող վկայականը 
ստանալուց հետ ո՝ համայնքի ավսպանու սաաջիկա նիստ ում ա վա զանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի զույքւսզրման փւսստաթղթերում առաջացող փոփոխությունները։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետության Գեղարքունիքի լքւսրզի Գսւվսա հաւքայևք

ՀՀ. Գեղարքունիքի մարզ. ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 ւ^ախպխՁցՋբշէՁ1ԱՈ@պսՋ11սօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսևի Ի1 852-Ա

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

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հաևրապետության Հողային օրենսզրքի 101 –րղ հողվսւծով ն 
«Տեղական իևքնակսաավսւրման մասին» Հայաստանի Հաևրապետության օրենքի 46-րդ 
հողվածի 3-րղ մսւսով, հիմք ըևղուևելով քաղաքացիներ Գեղամ Գսանիկի Աղոյաևին. Հրւսևուշ 
Ռւսզմիկի Մելքոևյաևին սեփակաևությւււն իրւսվուևքով ւղւստկսւնող հողսւմւսսերից վկայւսկւսն 
Ի11 180254 տրված 2005 թվսւկւսնի սեպտեմբերի 01-իև, վկայւսկւսև Ի11180257 տրվսւծ 2005 
թվակւսնի սեպտեմրերի 01-իև, վկայակւսև Ի11 180253 տրված 2005 թվականի սեպտեմբերի 01-իև, 
վկայական Ի11 1 80255 տրված 2005 թվականի սեպտեմբերի 0 1 –ին / երաժարվելու մասին դիմումը, 
որոշում եմ

1. Քւսղւսքացիևեր Գեղամ Գառնիկի Աղոյաևին, Հրանուշ Ռազմիկի Մելքոևյաևին 
սեփակւսևությաև իրավունքով պատկսւևող ք. Գավառ եւսսցեոււք զտևվող 0,02 հւս մակերեսով 
05-001-1052-024 կադաստրայիև ծածկազրով, 0,07 հա մակերեսով 05-001-1050-282 կաղաստրային 
ծածկազրով, 0,03 հա մակերեսով 05-001-1051-290 կաղաստրային ծածկազրով. 0,03 հա 
մակերեսով 05-001 -1052-014 կաղաստրային ծածկազրով խոտհարքները ճանաչել համայևքային 
ււ ե փ ա կ ան ո ւթյ ո ւն:
2. Աշխատւսկազմի քարտուղարին՝ սույև որոշումն ընղունելուց հետո՝ 15-օրյա ժսւմկևտում այն 
ներկայացնել կաղասսւրի կոմիաեի անշարժ զույքի զրանցման միասնական սաորաբաժաևոււէ 
որոշումից ծագող իրավուևքների պետական զրանցման համար։
3. Աշխսւտակւսզմի քարտուղարին՝ հողւսմւսսի ևկատմամբ իրավուևք հսւվսատող վկայականը 
ստւսևալուց հետո՝ համայնքի սւվազանու ւսռաջիկւս նիստում աւ|սւզանու հաստատմաևը 
ներկւււյացնել համայնքի զույքազրման փաստաթղթերում առաջացող փոփոխություններր։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյսաւռանի Հանրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ԶոզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§րոա1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւեի 1Կ 853-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐԲՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սեղա Վանիկի Բաղալյսւնր (ւսնձնազիր՝ Ճ.Տ0254940, ՀԾՀ՝ 5804690027, հաշվսաված ՀՀ 
ԳԵղարքուևիքի մարզ ք. Գավաո համայնք զ. Գանձակ, Մհեր Մկրտչյսւն փող տուն 5) հւսնղիսանալով 
զույքսւհսւրկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահսւրկ 
վճւսրելու պւսրտականություևևերը, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ին 
«Վստչարարության հիմունքների ե վստչակսւն փսրույլՅի մասին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊րղ հողփսծի 1-իև մասի ,,բ" 
ենյւաւկեսփ հիմքով Գավառի համւսյնքապետարաևի աշխատսւկազմում հւսրուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ 
զույքահարկի զումւսրների զաևձմւսև հարցի քևնությւսն նպատակով։
«Վարչարարության հիւ1ունբների և վւսրչական վարույթի մւսսիև» Հայաստանի Հանրսւպետության 
օրենքով սահւհսնւիսծ կարզով հսւրուցւիսծ և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
վսսստական հւսնզւսմանքևերի բազմակողւէանի, լյփվ և օբյեկտիկ քննության արղյուևքում, բացահւււյտելով 
զործի բոլոր հանզւսմւսնքները, վարչական մարմինը հաստատված Է հաւհսրում հետևյւսլը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողւփց ւռրսւմւսղրված ԼԼ Հարկւսյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հսւրկվող օբյեկտ հսււհսրվող Գավաո համայնքի 05-021-0233-0046, 05-021-0273-0038, 05– 
021-0087-0006, 05-021-0211-0020 կաղաստրային ծածկազրու| անշարժ զույքերը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից 
սւրամաղրված ւիոխսւղրաւփջոցների հաշվւսռմաև ուզնահատււ՜ան տփալների ա1՝ՏՍ81ՏՒ11 1ձձ|ՏՔՕ 10 
1.8 մակևիշի 20 ՍՍ 494 պետհաւքւսրսւնիշի փոխաղրսւմիջոցը հանղիսւսնում են Սեղա Վանիկի 
Բսւղալյանի սեփսւկանություևը։
Անշարժ զույքնրի հսւմւսր վձ՚արմաև ենթսւկսւ զույքահարկը կւսզմում Է 65416/վւսթսուևհինզ հազար չորս 
հայղուր տւսսևվեց/ ՀՀ ղյւամ, ինչը 2013–2021թթ. ժամանակահսսովւսծում չի վճարվել, իսկ Սերրս Վանիկի 
Բաղւսյյանի կողւփց նշված ժամւսևւսկահատվսւծի զույքահւսրկր օրևևքուլ սահւհսնւիսծ ժւսԱ՚կետում 
չւ|ճււղւելու արղյունքոււք առաջացել Է զույքւսհսւրկի հսո1ար տույժ 27663/բսանյոթ հազար վեց հւսրյուր 
վւսյՅււուներեք ՀՀ ղրւսւ(ի չւսփով։
Փոխսւղրւսւփջոցի համար վճւսյ՜ւման ենթակա զույքահւսրկը կւսզմում Է 32962/երեսուներկու հազար ինն 
հւսյղուր վաթսուևերկու/ ՀՀ ղրաւ1, ինչը 2018–2021թթ. ժամանակւսհատվածում չի վճարվել, իսկ Սեղա 
Վանիկի Բաղսղյսսնի կողւփց նշված ժսւմանւսկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
Ժւսւ1կետոււ1 չվճւսրելու արդյունքում սաաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 11875/տսւսնմեկ հազար ութ 
հւսրյուր յոթանւսսուևհինզ/ ՀՀ դրամի չւսւիով։ 2022 թվականի հոկւոեմբերի 11-ին «Վւսրչւսրարույ^յան ե 
վստչակւսև ւլարույթի լքսաին» ՀՀ օրենքի 30-յւղ հոդվածի 1-ին ւէասի ,,բ" կետի հիւփուլ Գսսլաւվւ 
համայնքապետւսլւաևում հսղւուցված ւփւրչսւկան վարույթի շրջաևակսւներոււ1 2022 թվականի 
հոկտեւփերի 26-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի լսումնեյւ, որին մաււնսւկցելու նպասոսկով 
սյււււոշւսճ ծսւնուցւ|ևլ Է /հիմք 11.10.2022թ. ծանուցում Ջ2ժՋրՋր.Ջա կւսյքում/ Սեղւս Վւսևիկի 
Բւսղւսըանը։ ՎԵրջինս չ|ւ ներկայացել ւլայ՜ւչական փսրույթի լսումնեյփն։ 26. 10.2022թ. վարչական 
ւիսրույյօի լսուլքներն իյււսկանացվել են պատշաճ ծանուցվտծ Սեղա Վանիկի Բւսղււղյւսնի



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ձձ Մւսհմւսնւսդրության 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կւսրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատար ել պետական կամ համայնքւսյին բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ լղարումներ։
ձամւսձայև ձձ ձսւրկւսյին օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրավունքով պատկւսնող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի հւսւքար 
սահմանված կարգով ձայաստանի ձւսնրապետության համւսյևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ 
ձամւսձայն ձձ ձարկւսյին օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրսւմիջոցի գույքահսւրկը հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրավունքով պատկւսնող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով ձայաստանի ձւսնրապետության համայնքևևրի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ ձամւսձայն ձձ 
հարկային օրենսգրքի 236 ֊րդ հոդվածի կագմակերպությունները և ֆիզիկւսկան ւսնձինք անշարժ գույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեւդքերում ու 
կւսրդով հաշվարկվսւծ անշարժ գույքի հարկի պսւրտավորության գումարները / անշարժ գույքի գանվելու 
վայրի հաւէայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հսւշվի առնելով 
սույն հոդվածով սահմանված աոանձնսւհատկությունները։
ձւսմաձւսյն ձձ հարկային օյւենսգրքի 240-րդ հոդւիսծի ւիոխադրւսմիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կագմակերպություններև ու ֆիզիկական ւսնձինք։
ձւսմաձւսյն ձձ ձարկսւյին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվոււք Օրենսգրքին հւսւնսււյւստւսսիսսն 
հաշվւսրկվւսծ վճսւրման ենթւսկահսւրկի, ինչպես նաև դրա գծու| տույժերիև /կամ/ տուգւսնքների 
գումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի գծուլ պարտւսվորությունը հաշւ|սաող տեդական 
բյուջեի գաևձապետակսւև հսւշվիև։
ձամսւձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետւսնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճւսրողը կամ հարկային 
գործակալը վճարոււք է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ ձաւևոձայն ձձ հւսրկւսյիև օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպությունևերն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցևերի գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցմւսև/հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճւսրում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։ ձւսւ1աձայև «Տեդական ինքնակաոտվարման մասին» ձձ 
օրենքի 38-րդ հոդւիսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված 
կւսրդով կազմակերպոււք է գույքահւսրկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ն 
վճարները չվճարոդ ւսնձսւևց ևկատմամբ օրենքով սահլքանւլած կարգով կիյոսռում է համապւստասխւսն 
միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկսւվարվելով ձձ Սահւ1անադրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսև ակտերի ւհսսին», «Տեղական իևքևւսկսաավւսրւ1ան մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե լիսրչւսկւսն վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով

1. Սեդւս Վւսնիկի Բւսդալյւսնից հօգուտ Գավաո հսււքլսյնքի բյուջե գանձել ընդամենը 137 916/մհկ հարյուր 
երեսունյոթ հագար ինն հարյուր տասնվեց/ ձձ դրամ որպես 05-021-0233-0046, 05-021-0273-0038, 05-021֊ 
0087-0006, 05-021-0211-0020 կադաստրւսյին ծածկագրով անշարժ գույքերի, ձձ ձՔԲ ֊ի  կողմից 
տրսւմւսղրկած ւիոխադրւսմիջոցների հաշվաոմսւն ու գնահատւ(ւսև տվյալևերի Ի.1ՐՐՏԼ/31ՏՒ11 ՐճյՏԲՕ 10 
1.8 մսւկեիշի 20 ՍՍ 494 պետհամարանիշի ւիոխւսդրամիջոցի գույքահսւրկերի գումար, ներաոյալ 
տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բոդոքարկվել Գսւվաոի համայևքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսւիս ընթացքում կսւմ ձայաստանի ձանրապետությսւն վարչական դատւսրւսն՝ 
երկամսյա ժսսքկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչակւսն 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենյ՜ժւսկւս է հարկադիր 
կւսսոսրմւսն՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքարկելի 
դառնալուց եոամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի ևկատմամբ հ ւ ւ կ ո ղ ո ւ յ օ յ ո կ լ ս ն ւ ս ց ն ո ւ ւ 1  է Գւսվւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշոււէև ուժի մեջ է մւոնում ըևդունմսւն մասին օրեմ 
օրւիսն հաջորդող օրը։
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ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հաևրապեւոությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\ ՁոզՋ§հՋզՋթ6էՋրՋՈ@§աՅւ1.օօա
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27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ի1 854-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վերսւ Հակոբի 1սսւչիկյսւնը (անձնազիր 014661144, ՀԾՀ 7510490596 հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Եղիշև Չարեևց 1) հանդիսանալով գույքահարկ 
վճարող սուբյեկա, ՀՀ հսւրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքւսհարկ վճսւրելու 
պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթւսկևտի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարանի աշխասւակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարնևրի զսւնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցվսւծ և 
իրտկանացված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, 
յյւիվ ե օբյևկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական 
մարմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվսւծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահաըկով հսւրկվող օբյեկտ համսւրվող Գավաո համայնքի 05-056-0112-0011, 05-056-0176-0001,05– 
056-0316-0519, 05-056-0334-0116, 05-056-0338-0090, 05-056-0338 0105 կաղաստրային ծածկսպըով 
հողատեսքերը հանղիսաևում են Վերա Հակոբի 1սսւչիկյսւնի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմւսն ենթսւկա զույքահարկը կազմում է 68 854/վաթսունա թ հազար ութ 
հարյուր հիսունչորս/ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Վերա Հակոբի 
քսւսչիկյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճսւրելու սւրղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 31 830/երեսունմեկ հազար ութ հարյուր 
երեսուն/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին «Վարչարարության և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետսւրանում հարուցված վարչական 
վւսրույթի շրջաևակաևերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւևուցվել է /հիմք 10.10.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա 
կայքում/ Վերա Հակոբի 1սաչիկյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
2 6 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծանուցված Վերա Հակոբի 
Իոոչիկյւսնի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սւսհւքլււևւսդրության 45-րդ հոդվածի հւսմաձայե՝ յուրւսքանչ|ուր ոք պայոոավոր է օրենքով 
սահմաեված կւսրզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ հաւհսյնքւսյին յդուջե 
մուտքւսդրվող պարտադիր այլ վճարոււհւեր։
2սւմաձայե 22 2սւրկայիե օրեեսգրբի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճւսրոդներիև 
սեփականությաե իրավունքով պատկանող հսւրկմաե օբյեկտ համւսրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կարդով 2այսւստաևի 2ւււնրապետությսւն համւսյևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխվսւծ չէ հարկ վճսւրողևերի տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։
2ամաձւսյն 22 հարկային օրենսդրքի 236 ֊րդ հոդվածի կազմակերպություևները և ֆիզիկակսւն ւսնձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /ւսյդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սսւհմանված 
դեսյքերում ու կարդով հւսշվարկվւսծ անշարժ դույքի հարկի պսդաոսվորության դումւսրները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի աոևելով սույև հոդվսւծով սահմանված առաևձնահատկույծյունները։
2ւսմաձայն 22 2սւրկւսյիև օրենսդրքի 46 ֊ ըդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտավորույ՜ծյուևների կւստւսրում /ւհորում/ է հսւմարվում Օրնևսդրքիև հււսէապատւսսխւսն 
հւսշվսդւկված ւ|ճսւրման ևնթակահսւրկի, ինչպես նաև դրւս դծով տույժևրի և /կամ/ տուդւսնքների 
դումարների ւլճւսրոււքը համաւդւստւսսխան հւսյւկի դծու( ւդւսրւռւսկորությունը հւսշւիսոող տեդւսկաև 
յդուջեի դսւնձապեւոական հսւշվիև։ 2սւմաձայն 22 հւսրկւսյին օրենսդրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի 
վճարումը սահմանված ժւսմկետներից ուշւսցնելու դեպքոււք ժամկետսւնց յուրւսքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային դործւսկւսլը ւլճւսրում է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։
2ւսմաձայն «Տեդակւսև ինքնւսկաոավարւ1ան մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդւիււծի՝ համւսյևքի դեկսւվարը 
որւդես սևւիակւսն լիազորություն, օրենքով սւսհմւսնված կւսրդով կսւդմակերսյում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչււյևս նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե ւ|ճսւրները չվճսւրոդ սւնձանց նկատմսւմբ 
օրենքով սահմսւնվւսծ կւսրդով կիրսաում է հւսմապւստսախաև միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյւսլից ե ղեկավարվելուլ 22 Սահմանադրությւսւփ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրսււիսկւսն ակտերի մասին», «Տեղակւսն ինքնակառաւիսրւէան մւսսին», «Վւսրչւսրարության հիմուևքների 
և ւիւտչակսւն ւիսրույթի ւ1սւսին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներուի որոշումեմ

1. Վերւս 2ակոբի 1սսւչիկյւսնից հօդուտ Գաւլաո հւսմայնքի բյուջե գանձել ընդաւքենը 100 684/'Աեկ հւսրյուր 
հւսդւսր վեց հարյուր ութսունչորս/ 22 դրամ, որպես 05-056-0112-0011,05-056-0176-0001,05-056-0316-0519, 
05-056-0334-0116, 05-056-0338-0090, 05-056-0338-0105 կադաստրայիև ծածկադրերով դույբերի 
դույբահւււրկերի դոււ1սւր, ներւսոյալ տույժերր։
2. Սույև որոշոււէր կարող Է վայւչակաև կարդով բողոքարկւլել Գւսվսաի հաւհսյնքապետին դրւս ուժի ւ(եջ 
մտնելու օրվւսնից երկու սււ1սւիս ընթւսցքոււք կամ 2այաստւսնի 2անրւսււյեւռությւսև ւիսրչւսկւսն դւստարւսև՝ 
երկւււլքսյւս ժսւմկետում։
Յ֊Սույն ոյւոշւհսն սյւսհւսևջնեյ՜ւը չկսւտւսրեյու դեււյքուլք, «Վարչւււրւսյւության հիմուևքների և ւիսյ՜ւչական 
ւէայաւյյւ>ի մասին» 22 օրենքի 88 ֊ րդ հոդւլսւծով սւսհւ1անվսւծ կւսրդու| այն ենթսւկսւ Է հւսրկւսդիր 
կաւոայոքւսն՝ 22 ԱՆ 2ւսրկւսդիր կաւուսրումն ւսււյահուխդ ծււաայությաև միջոցուլ անբողոքւսրկելի 
դւսոնսւլուց եոաւէսյւս ժաւքկետում։
4. Սույն որոշման կսւտարւ1սւն ընթացքի նկսւտմւսմբ հսկողուլՅյուևն իրւսկանացևում Է Գւսվւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ Է ւ1տնոււ1 ընդունմսւն մւսսին օրենքով սւսհմաևված պւստշւսճ իրազեկելու 
օյոիււն հւսջորդող օրը։

20֊ թ.֊
ք.Գսւվսա

2ԱՄԱ-ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրսւպետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՅ§հՅզՅր6էՅրՅՈ(Ջ)§աՅմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի 855-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆԶ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Շռղիկ Ավեաիքի Գասպարյաևը (անձնազիր Ճ1Ղ)662672, ՀԾՀ 7005510623 հաշփսոված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավսա համայնք, զ. Կայ՜ւմիրզյուղ, Պարույր Սևակ 14) հանդիսանալով զույքահւսրկ 
վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահւսրկ վճարելու 
պւսրասւկանությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին «Վւսրչարսղտւթյան 
հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակէտի հիմքով 
Գավսաի համայնքապետւսրանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վսւրույթ՝ զույքւսհարկի 
զումստևերի զւսևձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչւսրսւրության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրւսպետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցվւսծ և 
իրակաևացված վայւչակւսն վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզսւմսւնքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն ւսրդյունքում, բացւսհւսյտելով զործի բոլոր հւսևզաւհսևքները, վարչական 
մարմինը հւսստւստված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրվւսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համսւրվող Գավառ համայնքի 05-056-0059-0071,05-056-0324-0019, 05– 
056-0324-0017, 05-056-0307-0057, 05-056-0037-0095, 135-006 կաղաստրային ծածկազրով հողւստեսքևրը 
հանղիսանում են Շողիկ Ավետիքի Գասպարյանի սեւիակաևություևը։
Անշարժ գույքերի համար վճարման ենթակա զույքահւսրկը կազմում է 29116/քսանինն հազար մեկ 
հսղղույւ տւսսնվեց/ ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2008-2021 թթ. ժամանակահսոովածում չի վճւսրվել, իսկ Շողիկ Ավետիքի 
Գասպարյանի կողմից նշված ժամանակւսհատվածի զույքահսւրկր օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել է զույքւսհարկի համար տույժ 27057/քսանյոթ հազար հիսունյոթ/ՀՀ 
ղրւսմի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 10-իև «Վարչարարությւսն և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ” կետի հիմքով Գավսաի համւսյնքապետարանում հւսրուցված վարչական 
վարույթի շրջանակւսևերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել ե հիմք 10.10.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա 
կսւյքում/ Շողիկ Ավետիքի Գասպարյաևը։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական վարույթի լսումներիև։
2 6 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևացվելեն պատշաճ ծանուցվսւծ Շողիկ Ավետիքի 
Գասպարյանի բացւսկւսյությամբ։
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ՀՀ Սահմւսնադրության 45-րդ հոդվածի համաձւսյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարսսսվոր է օրեեքու) 
սահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կսոէ համայևքային բյուջե 
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձւսյն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի ւսնշարժ զույքի հարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփւսկանության իրավուևքով պատկանող հսւրկմաև օբյեկտ հաւէարվող ւսնշարժ զույքի համար 
սահմւսնված կարզով Հայաստանի Հանրապետությսւն հսւմայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեդակաև հարկ 
Է, որր կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։
Հւսմաձայն ՀՀ հարկւսյին օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կտզմակերս|ություևները ն ֆիզիկակւսն անձինք 
ւսնշարժ զույքի տարեկան գումարները /նսյդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահւէանված 
դեպքերում ու կւսրզով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճւսրում մինչև հարկւսյին տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի ւսոնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնանալս կությունները։
Հւսմւսձւսյն ՀՀ Հարկային օրենւպրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի զծով հսդւկւսյիև 
ւդարտաւլորությունների կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրենսզրքին հսւլքապատասխւսն 
հաշվարկված վճւււրման ենթւսկահւսրկի, ինչպես նւււև դրա զծով ւոույժերի և /կամ/ տուզսւնքների 
զուլքլււրնեյւի վճւսրումը համապատասխան հարկի զծով պւսրտավորությունը հաշվաոոդ տեդակաև 
բյուջհի զւսնձապետական հսւշվին։ Հւսմաձայն ՀՀ հարկւսյին օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահւքաևված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսւքկետանց յուրաքանչյուր օրւիս համար 
հարկ վճսւրոդը կամ հարկւսյին գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Հւսմաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որսյես սեփական լիսւզորություև, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճարոդ ւսնձանց նկսաւմամբ 
օրենքով սահմաևւիսծ կարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սսւհմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսն սւկւոերի մասին», «Տեղական ինքնակաուսվարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վւսրչւսկան վւսրույթի ւէւււսին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Շոդիկ Ավետիքի Գասւդարյանից հօզուտ Գսւվաո համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմենը 56173 հիսունվեց 
հազար մեկ հարյուր յոթանասուներեք/ ՀՀ դրամ, որսյես 05-056-0059-0071, 05-056-0324-0019, 05 056-0324֊ 
0017, 05-056-0307-0057, 05-056-0037-0095, 135-006 կսպաստրւսյին ծածկւսզրեյւով զույքերի զու յքւսհարկերի 
գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրզով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վւսրչւսկան դւստարւսն՝ 
ևրկամսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչւսրարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88 ֊յւդ հոդվածով սահմանված կարզով այն ևնթակսւ Լ հարկադիր 
կասոսրման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառւսյությւսն միջոցով՝ անբոդոքւսրկելի 
դւսոնալուց եոսււէսյա ժաւքկետում։
4. Սույն որոշման կաւռարման ընթսւցքի նկւսւռմսւմբ հսկողությունև իրականացևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևմւսև մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրւիս ն հաջորդոդ օրը։
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Հայաստանի Հանրապետռւթյան Գեղարքռւևիքի մարզի Գավաո համայնք
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱ1 ՚ԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Իվետսւ 1սաչատուրի Օհւսնյանը (անձևազիր՝ Ճ&0449290, ՀԾՀ՝ 5203510539 հաշվսաված ՀՀ 
Գեղսւրքունիքի մարզ. Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ. Հովհ. Շիրազ 9) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուրյեկտ. ՀՀ հսւրկւսյին օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսոռարել զույքսւհւսրկ վճսւրելու 
պսղւտականություևևերը. ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-իև «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի .,բ” ենթակևսվւ հիմքով 
Գավաոի հսւմայնքապետստանի աշխւստակազմում հարուցվեյ Է վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի 
զումսւրևերի զանձմւսն հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրսւպետույպան օրենքով սահմանված կարզով հարուցվսւծ ե 
իրւսկանացվւսծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հաևզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահայտելով զործի բոլոր հսւնզամանքները. վարչական 
մարմինը հւսստատված Է համարում հեսւևյւսլը.
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Համւսձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից սղււսմւսղրված ՀՀ Հսւրկւսյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-056-0211-0001. 05-056-0346-0015. 05– 
056-0307-0079, 05-056-0346-0072. 05-056-0059-0081, կւսղաստրւսյին ծւսծկազրով հողատեսքերր 
հսւնղիսանում են Իվետսւ 1սաչսոոուլփ Օհանյանի սեփակսւնությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթակա զույքահարկը կսպմում Է 69452/վաթսունիևը հազար չորս 
հսղղուր հիսունեըկու/ՀՀ ղյււսմ, ինչը 2008-2021 թթ. ժամաևակսւհատվածում չի վճւսըվել, իսկ Իվետսւ 
ւսւսչասւուրի Օհանյանի կողմից նշվսւծ ժամանւսկահսւտվածի զույքահարկը օյ՜ւենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում աոսւջացել Է զույքահարկի համար տույժ 35 407/երեսունհինզ հազար 
չորս հարյույւ յոթ/ՀՀ դրամի չափով։
2022 յժվականի հոկտեմբերի 10-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ..բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարաևում հարուցված վստչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-իև հրավիրվել են վստչական վարույյՅի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 10.10.2022թ. ծանուցում Յ/ժՑրաւորո 
կայքում/ Իվետա 1սսւչատուրի Օհւսնյանը։ Վերջիևս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի լսումներիև։ 26. 
10.2022թ. վարչական վւսրույթի լսումներն իրսւկանացվելեն պատշաճ ծւսնուցված Իվետա Խաչատուրի 
Օհանյանի բացակայությամբ։



-1ԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼԲԻ 2,ԻՄՆԱՎԲՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաևադրությաև 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով սահմանված 
վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե մուտքադրվող 
պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյև ԼԼ 2,սւրկսւյին օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփակաևությսւն իրսւվունքով պատկանող հսւրկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով ձայաստաևի ձւււնրաւցետության համայնքևևրի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է. որր կւսիւված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կւսզմակերպությունները ն ֆիզիկակաև ւսնձիևք 
անշարժ դույքի տարեկան դումարները /այդ լ^վում Օրենսդրքի 23 1-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեւդքերում ու կւսրդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարաավորության դումսւրևերր անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ր ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվւսծով սահմանված առւսնձնահատկա թյունները։ 
ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային 
սրսրտավորությունևերի կատարում /մարում/ է համւսրվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հւսշվարկվսւծ վճարմսւն ենթակւսհսդւկի. ինչպես նաե դրա դծով տույժերի ե /կամ/ տուդսւնքնևրի 
դումստների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պւսրտւսվորությունը հաշվւսոող տեղական 
բյուջեի դանձապետական հսւշվին։ ձսսքաձայն ԼԼ հարկային օրենսդյ՜ւքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիադորություն, օրենքով սահմանված կսւրդով կազմսւկերպում է դույքահարկի 
դւսնձումը. ինչպես նւսն տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևևլով վևյտդրյալից ե ղեկւսվալւվելով ԼԼ Սահմանւսդյւությամբ. ձձ հսդւկսւյին օրենսդրքով. «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին». «Տեղական ինքնակաոավարման մասին». «Վարչարարությսւն հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ. 58-60-րդ հոդվածևերով. որոշումեմ

1. Իվետա 1սւս>ւստուրի Օհանյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե դանձել ըևդամենը 104 859 մեկ 
հսւրյուր չորս հւսդար ութ հարյուր հիսունինը/ ձձ դրամ, որպես 05-056-0211-0001.05-056-0346-0015. 05-056– 
0307-0079. 05-056-0346-0072. 05-056-0059-0081, կադաստրւսյին ծւսծկադրերով դույքերի դույքսւհարկերի 
դումւսր. ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բողոքարկվել Գւսփսռի հւսմւսյնբւսպետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսւխւ ընթացքում կամ ձայաստանի ձսւնրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկաւհւյւս ժւսմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում. «Վարչարարությւսն հիմունքների ե վսդթւսկան 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սսւհմանւիսծ կսդւդով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կսաւարման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկսւդիր կատարումն ապահովող ծաուսյության միջոցով անբողոքարկելի 
դսանալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարւ(աև ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունև իրւսկւսնացևոււ1 է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սւսհմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §;ա<ազՋ§հՋզՋթ0էՁրՁո@§րոՋմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի X 857-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՉՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սիմոն Մուքելի Արևշատյաևը (աևձնազիր 003049475, ՀԾՀ՜ 2001560354 հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գսւվսա համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Հովհ. Շիրազ 92) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով շի կատարել զույքահարկ վճւսրելու 
պարտակաևությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին «Վւսրչարարության 
հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթւսկետի հիլքքով 
Գսւվստի համայնքապետարսւնի աշխատակազմում հարուցվևյ Է վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի 
զումարևևրի զանձման հւսրցի քննության նպատակով։ «Վարչարւսրությսւն հիմունքնևրի և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հւսնրապետությւսն օրենքով սահմանվւսծ կւսրզով հարուցվւսծ ե 
իրւսկանւսցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիւսստական հանզւսմանքների բազմակողւհսնի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքոււք, բսւցւսհայտելով զործի բոլոր հանզամաևքները, վարչական 
լքարմինը հաստատվսւծ Է հւսմարոււէ հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հաւէաձայև ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորսսհսղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահւսրկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-056-0080-0008-001,05-056-0339-0213, 
316 054, 05-056-0339-0069, 05-056-0343-0038, 05-056-0316-0053, 05 056-0071-0010, 05-056-0099-0001, 05- 056 ֊ 
0013-0006, 05-056-0114-0017, 05-056-0037-0019, 05-056-0117-0002, կաղաստրային ծածկազրով 
հողատեսքերը հսւնղիսանում են Սիմոն Մուքելի Արևշաայանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համւսր վճարմւսն ենթակւս զույքահարկը կսւզմում Է 784 154/յոթ հարյուր ութսունչորս 
հազար մևկ հսւրյուր հիսունչորս/ՀՀ ղրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժւսմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ 
Սիմոն Մուքելի Արևշւստյաևի կողմից ևշվւսծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճսւրելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 373 235/երեք հսւրյուր 
յոթաևսաուներեք հազար երկու հսւրյուր երեսուևհինզ/ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին «Վարչարարության և վւսրչւսկան վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարաևում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին հրւսվիրվելեն վարչական ւիսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու ևւղատւսկու) պատշաճ ծսւնուցվեյ է հիմք 10.10.2022թ. ծանուցում ՁշժսրՁր.Զրո 
կայքում/ Սիմոն Մուքեփ Արևշատյաևը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումն երին։
26. 10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևւսցվել են պատշաճ ծաևուցված Սիմոն 
Մուքեփ Արևշաայանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմսւնադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարելպետական կամ համսդնթւսփն բյուջե 
մուտքսւզրվող պսւրաադիր այլ վճարումներ։
2ամաձայն 22 2արկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփւսկաևության իրսւվունքով պւստկաևող հսւրկմաև օբյեկտ համւսրվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով 2այաստսւևի 2ւսնրապետությաև համւսյնքների բյուջեևեր վճարվող տեդւսկան հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական զործունեությւսն արդյունքներից։
2սւմաձւսյն 22 հարկային օրենսզրքի 236 ֊րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկակւսև ւսևձինք 
աևշսդ՜ւժ զույքի տարեկան զումայ՜ւները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտսւվորության զումւսրներր անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հստկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը նեյսսոյսւլ 
հաշվի առնելով սույն հոդվսւծով սահմանված առանձնւսհատկոււ-դուևները։
2ամւսձայն 22 2արկւսյին օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պարտւսվորությունների կատւսրում /մստում/ է հսւմւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճսւրման ենթակահսւրկի, ինչպես նան դրսւ զծով տույժերի և /կամ/ տուզսւնբների 
զումւսրևերի վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտսսխրությունը հաշվւսոող տեդւսկան 
բյուջեի զտնձւսպետակսւն հսւշվին։ 2սւմւսձայն 22 հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկևտևերից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրւ|ա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկայիև գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2սւմւսձայն «Տեղական ինքնսւկաոավարմաև մասին» 22 օրենքի 38 րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կստզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես ևաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող անձսւնց ևկատմսւմբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոզրյալից և ղեկավայւվելով 22 Սահմանսւդյաւթյամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմսոոիվ 
իրսւվական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառսւվարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծևերով, որոշումեմ

1. Սիմոն Մուքելի Արևշատյւսնից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 1 157389/մեկ 
միլիոն մեկ հարյուր հիսուևյոթ հազար երեք հարյուր ութսունինը 22 դրամ, որպես 05-056-0080 0008-001, 
05-056 0339-0213, 316-054, 05-056-0339-0069, 05-056-0343-0038, 05-056-0316-0053, 05 056-0071 0010, 05-056֊ 
0099-0001,05-056-0013-0006,05-056-0114-0017,05-056-0037-0019, 05-056-0117-0002, կադսւստրային 
ծւսծկսւզրերով զույքերի զույքւսհսւրկերի գումար, ներառյսւլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվել Գավաոի համւսյևքապևտիև դրա ուժի մեջ 
մաներս օրվանից երկու սւմսվա ընթւսցքում կամ 2այսւստսւնի 2ւսևրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկւսսոսրելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վւսյաւյթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված կարզով այն ենթակսւ է հարկսւդիյւ 
կատսւրման՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծւսուսյության միջոցով սւնբոդոքարկելի 
դւսոնւսլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կսսոարման րնթացքի նկատմւսմբ հսկողությունն իրսւկանացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրփսև հաջորդող օրը։

20 ֊  թ. ֊  
ք.Գավսա
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Հւսյւսստանի Հաևրապետությաև Գեղւսրքուևիքի մարզի Գավւսռ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋրՋոզՋ§հՋզՅթ6էՁրՋՈ@^աՋմ.€օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
28 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի4 858-Ա 

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակսասւվարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվածի 1-ին կետի 
24)–րդ եևթակեաով, ՀՀ կաոավարության Գեղարքունիքի Ս՚արզի Գավաո քսպաքայիև համայնքի 
վարչական սւսհմաևներում գաևվող պետական սեփակսւնություն հանդիսացող հողամասերն 
ւսևհատույց սեփականության իրավունքով համայնքին փոխանցելու մասին 13 հուլիսի 2006թ. Ի1 
1176-Ն որոշման, ՀՀ կաոավարության 2006 թ-ի նոյեմբերի 30-ի «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 
Գւսվւսռ քաղաքայիև համայնքի (բնակավայրի) զլխավոր հատակագիծը հաստատելու մասին» Ի1 
1727-Ն որոշմամբ հւսստատված զլխավոր հատակազծի, և հւսշվի առնելով, որ Գսւվւսո 
համայնքի Սայւսղյւսն 4 ֊ րղ փողոց 5-րդ նրբանցք թիվ 2 հսւսցեում զտևվող 1,90163 հսւ հողամասը 
չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված սւսհմաևափւսկումների 
ցւսնկում, ինչպես նաև իևժեևերատրւսնսպորտային օրյեկտների օտարման զոտիևերում, չի 
աուսջացնում սերվիտուտ, ՀՀ կաոավարության «ՀՀ քաղաքայիև և զյուղական բևակսւվայրերում 
ներբևակավայրային աշխարհագրական օրյեկտների անվւսնակոչմաև, աևվանափոխման, 
անշարժ գույքի՝ ըստ դրա զտևվելու և /կամ/ տեղակապմսւն վայրի հւսմարակալմաև, 
հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցմաև կւսրզը հաստատելու և հասցեների 
զրւսևցմաև լիազոր մարմին սահմանելու մասին» 29.12.2005յ&. թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություևևեր կատարելու մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021 յտ-ի 233-Ն 
որոշմամբ, որոշումեմ

1 .ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնքի/կւսդաստրայիև ծածկագիր 05-001-0030-0001/ 
համւսյևքայիև սեփակսւնություն հանդիսացող հողամասից առաևձևւսցնել 1,90163 հւս 
մակերեսով հողատարածքը և տրամադրել Գավաո համայնք Սւսյաղյան 4-րդ փողոց 5 ֊ րդ 
նրաբնցք թիվ 2 հասցեն։
2. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավւսռ համայնքի /կւսդաստրայիև ծածկագիր 05-001-0030-0001/ 
համայնքային սեփւսկաևություև հանդիսացող հողամասից առաևձնացվսւծ 1,90163 հւս 
մակերեսով հողւսմասի ևպատակային և զործաոնակւսն նշսւնակությունները 
հւսմապատասխանեցնել Գավաո համայնքի զլխավոր հասոսկազծին համապատասխանաբար 
բևսւկավայրերի ևպատակային ևշսւևակության հասարակական կառուցապատման 
զործւսոևական ևշսւևակության հողատեսքի։
3. Սույն որոշումը հիմք Է պետական զրւսևցում ստանալու, համար։



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՌ ԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §էաՁոզԶ§հՋզՋթ0էտՅո@^աա1.<։օա

ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈԻԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ «ԳԱՎԱՌԻ 
ՈԻՍՈԻՑՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՌՆ», «ԳԱՎԱՌԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ԿԵՆՏՐՌՆ» ՀԱՄԱ8ՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԹԱՓՈԻՐ 

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄՐՑՈԻՅԹԻ ՄՐՑՈԻԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՌՎԻ ԿԱԶՄԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրսւվական ակաերի մասսին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 
23-րղ հոդվածի, Տեդակաև իևքևակաոավարմաև մասին ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր դ  հոդվածի 1-ին մասի 24– 
րդ կետի դրույթևերով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությսւն Տարածքային 
կաոսւվարման ն եևթակաոուցվածքևերի նախարարի «Համայևքային ոչաոեարային 
կազմակերպություևևերի տնօրենի թափուր պաշտոև զբաղեցնելու մրցույթի 
նւսխասյատրաստմաև, անցկացմաև և արդյուևքևերի ամփոփմաև» կարզը հաստատելու մասին 
2000 թվականի մարտի 2 6 ֊ի  Ի1 02-Ն հրամանի 7.-րդ կետի 5) ենթակետով, որոշում եմ

1. Հաստատել Գավսաի համւսյնքապետարանի եևթակայությւսմբ զոյւծող «Գավաոի 
ուսուցողական կեևտորն», «Գավաոի մւսնկապատանեկաև ստեղծագործական կեևտրոև» 
համայնքայիև ոչսաևտրային կազմակերպություևևերի թափուր պաշտոևների համսւր 2022 
թվականի հոկտեմբերի 31-ինհայտարսւրված մրցույթի մրցութւսյին հանձնաժոդովի կազմը 
հետնյալ անդամներով.

Հրսւնդիկ Դերեևիկի Օհաևյսւև / ՏԻ և ՀԾՀ բսւժևի պետ/
Գեդամ Գևորգի Չարվադարյաև /Մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ/
Գրիզոր Լևիկի Դա շա ոյա և /Գսւվաո համայնքի ղեկավարի առաջին տեղա կալ/
Արման Սամվելի Մարուխյսւն /Գավաո համայնքի ավազանու անդամ/

Արմիևե Ալբերտի Գրիզորյսւն /Գիտական հաստատության ներկայացուցիչ/

2. Մրցութւսյին հանձնաժոդովի քարտուղար նշաևւսկել համսւյևքապետարանի աշխսւտակազմի 
քարտուղար Կ. Մանուկյանին

Ռ Ր Ռ Շ Ռ Ի Մ
31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսևի 859-Ա

2. Սույն որոշումն ուժի մե$

ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ ս ֆ Գ. ԴԱՇՏՈՅԱՆ

20 ֊  թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստաևի Հաևրապետության Գերլարքունիքի մարզի Գսւվառ համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ(օխաՅմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
28 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Ա 860-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՌԻՆԻԱԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 9 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՌՌԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳԱՐՇ՜ ԱՌՆԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՌԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍՈԻՄ ԱՌԿԱ 1սԱՆՈԻԹԻ ՄԻ ՄԱՍԻ 
ԳՌՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՌԻԹՅՌԻՆԸ ՓԱքսԵԼԱԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկսւվարվելով «Նորմաաիվ իրավսւկաև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մսւսի, 
«Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կեաի, ՀՀ 
կառավարության 2 փետրվարի 2020 թ Ի1 88 որոշման և հաշվի առնելով զույքի սեփակաևատեր 
Երջսւևիկ Սիմոնի Բարսեղյաևի /ծնված 06.05.1978թ./ Գսւվառ համայնքի ղեկավարին 
հասցեազրած ղիմումը և նկատի ունենալով, որ կառույցի պահպանումը չի խախտում այլ 
աևձանց իրավուևքները և օրենքով պահպանվող շահերը կամ վտանգ չի սպսանում 
քաղաքսւցիևերի կյաևքին ու առողջությանր, ինչպես նաև հողամասը չի զտնվոււք ՀՀ հողային 
օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմանափակու մների ցսւևկում և 
ինժեներատրանսպորտայիև օբյեկտների օտարմաև կւսմ անվտանզության զոտիներում, 
կսւռուցված չեև քաղաքաշինակսւն ևորմերի ու կաևոևևերի Էական խւսխտումևերոկ և չի 
ւսռաջացևում հարկադիր սերվիտուտ պսւհւսևջելու իրավուևք, որոշումեմ

1. Գավառ հւսմւսյնքի Բուևիաթյան փողոց թիվ 9 հասցեոււք զտևվող սեփ. վկայական Ի1 14102022– 
05-0052 361,47 քլք /ներքին/ ընդհանուր մակերեսուլ շիևությսւև (խանութի) մի ւևսսի երկրորղ 
հւսրկը ւսմբողշությամբ 183,32 քմ և առաջին հարկի Ի1 2, 3,4,5, սենյակները 51,99 քմ 
մակերեսներով հատվածևերի զործառևւսկան ևշանւսկությունը առանց ևախազծայիև 
փաստաթղթերի փոփոխության, փոխել բնւսկելի տուն զործառնւսկւսև ևշաևակության։
2. Գավառ համայնքի Բուևիաթյան ւիողոց թիվ 9 հասցեում զտևվող սեփ. վկայական Է4 14102022– 
05-0052 հողամասի զործառևական ևշաևակություևը հասարակական կառուցապսւամաև 
հողսւտեսքից փոխել բնակեփ կառուցապատմաև հողամասի։
3. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտնում հրապարակմաև հաջորղող օրը։



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հաևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅհզՋ§հՋզՁբ6էՁրՋՈ@§րոՋւ1.(;օւո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 861-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՇՆԱՂՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 6 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎԲԱ ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻԲԱՎՈԻՆՔՈՎ 

ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԿՐՊԱԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով Տեղական Ինքնակառավարման Մասին ՀՀ օրենքի 32-րղ հողվածի 17) կետի 
պահանջներով, 25 ապրիլի 2007 թվակաևիև տրված 2306222 սեփ. վկայականը կսւղսատրի 
կոմիտևի կողմից տրված Կ-28092022-05-0184 կասեցմւսն որոշումը և նկատի ունենալով, որ 
շիևությունը կառուցված Է համայևքային սեփակաևություև հանդիսացող հողատարածքի վրա, 
որը զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 6 0 ֊ր դ  հողվածով սսւհմանված սահմաևափակումևերի 
ցաևկում, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի Բոշևաղյսւև փողոց թիվ 6 հասցեում զտևվող համայևքային 
սեփսւկանություն հանդիսացող 0.00178 հա մակերեսով հողամասի վրա կսաուցւսպատմաև 
իրավունքով կառուցված /17,0 քմ. ներքին/ մակերեսով կրպակը ճաևսւչել համայևքային 
սեփակաևություև։
2. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ դույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
դույքի զրսւևցմսւև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքևերի պետական 
զրանցում կատարելու համար։
Յ.Որոշմւսև կւստւսրմաև հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյւսևի վրա

20 թ. . 
ք. Գավառ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ ա սա անի Հաերապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ա/ՁոզՁ§հՁզՁթտէաՋո(ց)§րոՁւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւեի Ի1 862-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՌՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավստվելով Հայաստանի Հաևրապետության Հողային օրենսզրքի 101-րղ հոդվսւծով և 
«Տեղական իևքնակսաավարման մասին» Հայաստանի Հաերապեաությաև օրենքի 46-րղ 
հոդվածի 3-րղ մասով, հիմք ըևղուևելով քաղաքացիներ Նունիկ Արտուշի Մշակ֊Մւսևուկյաևին, 
Վալտեր Իմևլսի ժամհարյաևին սեւիականությսւև իրավունքով պատկանող հողսւմասերից 
/վկայական Ի125032022-05-0044 տրված 2022 թվակւսևի մարտի 25-ին, վկայական Ի125032022-05֊ 
0066 տրված 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-իև/ հրաժարվելու մասին դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Նունիկ Արտուշի Մշակ-Մանուկյանիև, Վալտեր Իմելսի ժամհարյաևին 
սևւիակաևության իրավունքով պւստկաևող ք. Գավաո հւսսցեում զտևվող 0.0433 հա մակերեսով 
05-001-1162-0028 կաղաստրային ծսւծկազրով, 0.3016 հա մակերեսով 05-001-1125-0273 
կւսդաստրային ծածկազրով զյուղատնտեսւսկան ևշանակության վարելահողերը ճան աչել 
համայևքայիև սեփակաևություն։
2. Աշխատակսպմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ըևդունելուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում այն 
ներկայացնել կաղասարի կոմիտեի անշարժ զույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծագող իրավունքևերի պետական զրսւևցմաև համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմամբ իրավուևք հավաստող վկայականը 
ստանալուց հետո՝ համայնքի ավազանու առաջիկա ևիստում ավազանու հւսստատմանը 
ներկայացնել համայնքի զույքսպրման փաստաթղթերում սաաջացող փոփոխություններր։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձաերապեաությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅհզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@§տՅւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի 19 863-Ա

ՀԱՅՍ,ՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայասաաեի Հաևրապետությաև Հողայիև օրեևսգրբի 101-րդ հոդվածով ն 
«Տեղակաև իևքևսւկաոավարմաև մասիև» Հայասաաևի Հաևրապետությաև օրեևքի 46-յւդ 
հոդվածի 3-րդ մասով, հիմք ըևդուևելով քաղաքացիևեր Վւսչիկ Վազդեևի Ասոյաևիև, Արտեմ 
Վազդեևի Ասոյաևիև, Վսւզդեև Սարիբեկի Ասոյաևիև, Դուխիկ Հակոբի Շահրիկյսւևիև, 1սաչիկ 
Վազդեևի Ասոյաևիև սևփակւսևությաև իրավուևքով պւստկաևող հողամասերից /վկւսյակսւև 
1913102022-05-0050 տրված 2004 թվակաևի դեկտեմբերի 29-իև, վկւսյակսւև 1913102022-05-0039 
տրված 2004 թվակաևի դեկտեմբերի 29-իև, վկայակւսև 191254275 տրված 2004 թվակաևի 
դեկտեմբերի 29-իև, վկւսյւսկաև 191254278 տրված 2004 թվակաևի դեկտեմբերի 29-իև, վկայւսկաև 
191254279 տրվւսծ 2004 թվակաևի դեկտեմբերի 29-իև, վկւսյւսկաև 191254274 տրված 2004 
թվակաևի դեկտեմբերի 29-իև, վկայակաև 191254276 տրված 2004 թվակաևի դեկտեմբերի 29-իև, 
վկւսյակւսև 191254283 տրված 2004 թվակաևի դեկտեմբերի 29-իև, վկայակաև 191254281 տրված 
2004 թվակաևի դեկտեմբերի 29-իև, վկայակաև 191254280 տրված 2004 թվակաևի դեկտեմբերի 29- 
իև / հրաժարվելու մասիև դիմումը, որոշում եմ

1. Քաղաքացիևեր Վւսչիկ Վազդեևի Ասոյաևիև, Արտեմ Վւսզզևևի Ասոյաևիև, Վազզեև Սարիբեկի 
Ասոյաևիև, Դուխիկ Հակոբի Շահրիկյսւևիև, էսաչիկ Վազդեևի Ասոյաևիև սեփակաևությսւև 
իրավուևքով պատկաևոդ ք. Գավւսռ հասցեում դտևվող 0.884 հա մակերեսով 05-001-0645-0001 
կադաստրայիև ծւսծկսպրով, 1,103 հա մակերեսով 05-001-646-002 կադւսստրւսյիև ծածկւսզրով,
0.039 հա մակերեսով 05-001-666-096 կադաստրայիև ծածկսւդրով, 0,05 հա մակերեսով 05-001 ֊ 
607-004 կադաստրայիև ծածկւսզրով զյուղատևտեսակաև ևշսւևակության վարելահողերը, 0,125 
հւս մակերեսով 05-001-0686-0010 կադաստրայիև ծածկւսզրով, 0,073 հա մակերեսով 05-001-0686– 
059 կւսդաստրայիև ծածկսւդրով, 0,14 հւս մակերեսով 05-001-0686-033 կւսդաստրայիև 
ծածկւսզրով, 0,125 հա մակերեսով 05-001-0688-016 կադաստրայիև ծածկսւդրով, 0,037 հա 
մակերեսով 05-001-0687-033 կադաստրայիև ծածկսւդրով, 0,052 հա մակերեսով 05-001-0687-056 
կադաստրայիև ծածկսւդրով խոտհսւրքևերը ճսւևաչել համայևքայիև սեփակաևություև։

2. Աշխսւտակազմի քւսրտուղսւրիև՝ սույև որոշումև ըևդուևևլուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում այև 
ևերկայացևել կաղաստրի կոմիտեի աևշարժ գույքի զրաևցմաև միասևակաև ստորւսբաժաևում 
որոշումից ծագող իրավուևքևերի պետակաև զրաևցմաև համար։
3. Աշխսւտակազմի քարտուդւսրիև՝ հողւսմասի ևկատմամբ իրավուևք հավսւստոդ վկայակաևը 
ստաևսւլուց հետո՝ հւսմայևքի ավազաևու աոաջիկա ևիստում ավադաևու հւսստաւռմաևը 
ևերկայացևել համւսյևքի զույքւսզրմաև փաստաթղթերումսսռւսջացոդ փոփոխություևևերը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂ -Գ. ԴԱՇՏՈՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հւսևրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅո@§րոՅմ.։։օրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ա 864-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՌՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվւսրվելով Հայաստանի Հաևրապեաությաև Հողային օրենսզրքի 101 ֊րղ  հողվւսծով ե 
«Տեղական իևքնակաոավւսրմաև մասին» Հայաստանի Հանրապետությաև օրենքի 46 ֊ր ղ  
հոդվածի 3-րղ մասով, հիմք ընղունելով քաղաքացիներ Վարուժան Ալեքսաևի Մկրտչյւսնին, 
Կարինե Ռազմիկի 1սաչիկյանիև, Հովհաևնես Վարուժանի Մկրտչյւսևիև, Անի Վարուժանի 
Ս՚կրտչյսւևիև սեփակաևության իրավուևքով պատկանող հողամասերից /վկայական Իտ 1266892 
տրված 2004 թվականի ղեկտեմբերի 29 ֊ին , վկայական ԻՏ 1266893 տրված 2004 թվակւսևի 
ղեկտեմրերի 29-ին, վկայական ԻՌ266891 տրված 2004 թվականի ղեկտեմբերի 29 ֊ին , վկայական 
Ի11266890 տրված 2004 թվւսկաևի ղեկտեմբերի 29-իև / հրւսժարվե|ու մասին դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Վարուժան Ալեքսաևի Մկրտչյւսնին, Կւսրիևե Ռազմիկի 1սսւչիկյանին, 
Հովհաևնես Վարուժանի Մկրտչյւսևիև, Անի Վարուժանի Մկրտչյւսնին սեփակաևության 
իրավուևքով պւստկաևող ք. Գավաո հասցեում գտնվող 0.0789 հա մակերեսով 05-001-1178-0087 
կաղաստրայիև ծածկսպրով, 0.4008 հա մակերեսով 05-001-1172-0070 կաղաստրային 
ծւսծկազրով, 0.569 հա մակերեսով 05-001-1157-0008 կաղաստրայիև ծածկսպրով 
զյուղւստնտեսւսկաև ևշանակությաև վարելահողերը, 1,1022 հա մակերեսով 05-001-1168-1860 
կաղաստրայիև ծւսծկազրով խոտհարքը ճաևաչել համայնքայիև սեփակաևություն։

2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ըևղուևելուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում սղև 
ներկայացնելկսւղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցմսւն միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծագող իրավունքների պետական գրանցմաև համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողսւմասի նկատմամբ իրավունք հավաստող վկայականը 
ստւսնալուց հետո՝ համայնքի ավագաևու առաջիկա ևիստում ավագանու հաստատմանր 
ներկայացնել համայնքի գույքագրման փաստաթղթերում ւսոաջսւցող փոփոխություևևերը։

ՂԱՇՏՈՅԱՆՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ

Հ ՜



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապեաությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋ^^^^§հ^^Յբ6է^ր^ո@§ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 14 865-Ա

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

Ղեկւսվարվելով Հայաստանի Հսւնրապետության Հողային օրեևսզրքի 101-րղ հողվսւծով և 
«Տեղական իևքևսւկառավարման մասին» Հայաստանի Հսւնրապետության օրենքի 46-րղ 
հողվածի Յ ֊ր ղ  մւսսով, հիմք րևղունելով քաղաքացի Նորիկ Գառնիկի Հովհսւևևիսյանին 
սեփականությաև իրավուևքով սյատկաևող հողամսաերից /վկայական Ի1՛ 13042015-05-0009 
տրվսւծ 2015 թվականի ւսպրիլի 13-ին, վկայական 1413042015-05-0008 տրվսւծ 2015 թվականի 
ւսպրիլի 13 ֊իև, վկայական 13042015-05-0010 տրված 2015 թվականի ապրիփ 13-իև, վկայական 
1413042015-05-0005 տրված 2015 թվականի սւպրիլի 13-ին / հրւսժստվելու մասին ղիլքումը, 
որոշում եմ

. Քաղաքացի Նորիկ Գառնիկի Հովհանևիսյւսնին սեփականությաև իրավուևքով պատկաևող ք. 
Գավառ հասցեում զտևվող 0.09 հա մակերեսով 05-001-1063-0186 կաղաստրային ծածկազրով, 
0.04 հա մակերեսով 05-001-1080-0493 կաղաստրային ծածկազրով զյուղատևտեսակւսն 
ևշսւնակությաև վարեյահողերը, 0,09 հա մակերեսով 05-001– 1037-0322 կաղաստրային 
ծածկազրով, 0,04 հա մակերեսով 05-001-1036-0078 կաղաստրային ծւսծկազյւով խուոհսւրքներր 
ճան աչեղ համւսյնքւսյիև սեփակաևություև։
2. Աշխատսւկազմի քարտուղարին՝ սույև որոշումն ըևղուևեյուց հետո՝ 15-օյղա ժսւմկետում այն 
ներկայացնել կսւղասարի կոմիւոևի անշարժ զույքի զրանցման միասնական ււտորւսրւււժաևում 
որոշումից ծւսզող իրավունքևերի պետական զրանցման համար։
3. Աշխւստակւսզմի քարտուղւսրիև՝ հողամասի նկսսռմամր իրսւվունք հւսվաստող վկայականը 
ստաևսղուց հետո՝ համայնքի ավազանու առաջիկսւ ևիստում ավազանու հւսստատմանը 
ներկայացնել համայնքի զայքազրման ւիաստաթղթերում ւսռաջւսցող փոփոխություններր։


