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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2սւյւսստանի ձւոևրւսպետության Գեղարքունիքի մւսրզի Գսւվսա համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ջ§հՋ^^բ0էՅրՋՈ@^աՁ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
31 2.ՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 866-Ա

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ 2.ՈԻՆԻՍԻ 29-Ի ԹԻՎ 444-Ա ՌՐՈՇՈԻՄԸ 
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱ ՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2ԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՊԵՏՐՌՎԻ 

2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 25 2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՌԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2ԱՄԱՐ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2ՈՂԱ Մ Ա ՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՕՆԻԿ 02Ա Ն Զ Ա Ն Ի  ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ՄԱՆՌԻՇԱԿ 

ԹՌՐԳՌՄԻ ՂԱ ՐԻԲՅԱ ՆԻ, ԱՐՏԱԿ ՕՆԻԿԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ձՌՎԻԿ ՕՆԻԿԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ 
ԳՈ ԻՅՔԱ ՅԻՆ ԻՐԱՎՌԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղնկավարվելռվ, «Ինքնա կա մ կսւռուցված շևևքերի, շինու թյունևերի նվ ինքնակամ զբաղեցփսծ 
հողւսմասերի իրավակսւն կարզսւվիճակի մասին» 26.12.2002թ. ԼԼ 2 .0-510-Ն օրենքի 7-րղ 
հողվածով, Տեղա կա ն Ինքնակառւսվարմաև Մասին ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի 
պահանջներու), ԼԼ Կսաավւսրության 29.12.2005թ. «ձայսատանի ձանրապեաության քաղաքւսյիև 
և զյուղական բնա կա վա յրերում ևերբնակավայրւսյիև աշխարհա գրական օբյեկտևերի 
անվաևւսկոչմաև, անվաևափոխությսւն, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրսւ զանվելու և /կամ/ 
տեղակայման վայրի համւսրակւսլման, հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրանցմւսն 
կարզր հսւստաաելու և հասցեների զրանցմւսն լիսպոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշմաև մեջ լրացումներ ե փոփոխությունևեր կատսւրելու մասին 22 կառսւվարությսւն 
25.02.2021 թ-ի 1Գ 233-Ն որոշմաև պահանջներով, հիմք ընղունելով Օնիկ Օհանջաևի 
Ավեաիսյւսևի /ծնվւսծ 26.04 .1954թ–ին/ ըևտւսևիքի անունով փաստա թղթերով ունեցած 1.0701 հւս 
մակերեսով հողամասի չափը, Օնիկ Օհանջւսնի Ավեաիսյաևի ընաանիքի անունով 
կադասարային զործում սակսւ, «ձողային րարևփոխումնևրի և սեփւսկւսնաշնորհմաև 
հսւևձնաժողովի» 1991 թվականի թիվ 16 որոշոսփ ց՝ Գավառ համայնքի կողմից արւիսծ 
քւսղվածքը, որի համսւձայև ընաանիքը սա ա ցելէ 0,13 հւս ւոնամերձ հողսւմաս, որից պետական 
զրւսնցում է ստսւցեյ 0,0776 հսւ մակերեսով տևամերձ հողամասը (վկայական 14 29042022-05– 
0053) և Օնիկ Օհանջաևի Ավեաիսյաևի դիմումը, «Դսւվիթ Առաքելյսւև» ԱՁ-ի կողմից տրվսւծ 
հողամսւսի հւստակսպծերը, որի համաձայև Գավսա համայնքի ձացառատ Թաղամասի 
Պևտրովի 2-րղ փողոց թիվ 25 հասցեում զտևվող ընդհանուր հողսւմսաը չափազրվել է 
/ծա ծկա գիր 05-001-0745-0022/, և նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի ձացառատ 
Թաղամասի Պետ րովի 2-րդ փողոց թիվ 25 հասցեի հողամսւսը փ աստա ցի կազմում է 0.30 հւս, 
որից 0.0524 հա հողատարւսծքը օրենքի ուժով հանդիսանա մ է Օնիկ Օհանջաևի Ավեաիսյաևի 
/ծնվւսծ 26.04.1954թ–իե/ ըևտաևիքիև պատկաևող հողամասը, և հաշփի առնելով, որ փաստացի 
տիրապևտվող 0.30 հա հողսւմսաը չի զտնվում ԼԼ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով 
սւսհմանված սահմա նափակումների ցանկում, ինչպես ևաև իևժեներատրաևսպորտայիև 
օբյեկտևերի օտարմաև զոտիներում, փ  առւսջսւցնում սեյւվիտուտ, ո ր ո շո ւմ ե մ



1. Ուժը կորցրւսծ ճաևւսչել Գավսա համայնքի ղեկավարի 2022 թվակաևի հուևիսի 29-ի թիվ 444–
Ա որոշումը։
2. Վևրակաևզնել Գւսվւսռ համայնքի ձացսաաա Թաղսւմասի Պետրովի 2-րդ փողոց յփ վ 25 
հասցեում ղտնվող՝ Օևիկ Օհանջաևի Ա վետ իսյա նի/ծնվա ծ 26.04 .1954թ ֊ի ն / ընտաևիքի կողմից 
փասւռացի սփրապետվող, ղույքւսյին միավորից 0 . 13հսւ–ից պետական զրանցում չստացած
0 .0524  հսւ մա կերեսովհողա մա սի Օևիկ Օհանջսւնի Ա վետ իսյա նի/ծնվա ծ 26.04.1954թ ֊իև/, 
Մանուշակ Թորգոմի Ղտրիրյա նի /ծնվա ծ 03.10.195819-ին/, Արտակ Օնիկի Ավետիսյանի /ծնված 
16.01.1980թ–ին/, 2ովիկ Օնիկի Ավետիսյանի /ծնված 26 .12 .1978թ–իև/ հողօգսապործմաև 
իրսւվուևքը և փաստսւթղթերով ունեցած 1.0701 հսւ հողամասի 20 տոկոսի, որր կազմում է 0.2140 
հսւ, 26.12.2002թ. 22 2 ,0 -510-Ն օրեևքի 7-րղ հողվածով ճանսւչևլ նրւսևց սեփւսկաևության 
իրսւվուևքը 0.0524 հա + 0.2140 հա = 0.2664 հւս մակերեսով հողամասի նկւստմամր՝ որսյես 
օրինական տիրւսպետվող ղույք։
3. Գւսվսա հաւքայնքի 2ւսցաուստ Թաղւսմւսսի Պետրովի 2-րղ փողոց թիվ 25 հասցեում ղտնվող՝ 
Օնիկ Օհանջաևի Աւխտիսյանի /ծևվւսծ 26.04.1954թ–իև/ րնտանիքի կողմից փաստսւցի 
տիրաս|ևտվող 0.30 հա հողւստարածքից 0.2664 հա մա կերեսով՝ որպես օրինական 
տիրւսպետվող հողսւմասին կից, փաստացի ա վելօղտ ա ղործվող 0.0336 հա մակերեսով 
հողամասը ճա ևա չելհա մա յևքսւյիև սեփակաևություն տրւսմաղրևլով Գափւա համայնք 
2ացառւստ Թաղսւմասի Պետրուփ 2-րղ ւիողոց թիվ 25/1 հասցեև և ուղղակի վաճառքի կւսրղով 
օտւււրել Օնիկ Օհանջաևի Ավետիւղւսնիև /ծնված 26.04.1954թ ֊իև/, Մա նուշա կ Թորղոմի 
Ղա րիրյսւնին/ծնված 03.10.1958թ–ին/, Արտակ Օնիկի Ա վետ իսյա նիև/ծնվա ծ 16.01.1980թ ֊ին/, 
2ովիկ Օնիկի Ավետիսյանիև /ծնված 26.12.1978լ9 ֊իև/, հողամասի 1 քմ-ի հսւմար կաղաստրւսյին 
3 0 % ֊ի  չւսւիով 154.44 /մևկ հա րյուր հիսուևչորս ւսւփողջ քււաասուչորս/ 22 դրամ ընղհւսմենը 
336x154.44=51900 /հիսուևմեկ հազար իննը հարյուր/ 22 դրամ Գւսվսւռի հսւմայևքապեւոարաևի 
900175101345 հաշվեհւսմւսյ՜ւիև վճարելու պայմանով։
4. 0.2664 հւս հողսււևււււիև տ րա մա դրելԳ ա վա ռ համայնք 2ւսցւսռաւռ թաղսւմասի Պետրովի 2-րղ 
ւիողոց թիլ) 25 հսւսցեն։
5. 2ա ևձնա րա րել աշխա տա կա զմի հա մապատ ասխ ան ա շխատա կցին օրեևքով սահմանվսւծ 
կւսրղով Օնիկ Օհւսևջաևի Ավետիսյւսնի /ծևւիսծ 26.04.1954թ–փն/, Մանուշակ Թորղոմի 
Ղարիբյանի /ծևվւսծ 03.10.1958թ–իև/, Արտակ Օնիկի Ավետիսյւսնի /ծնված 16.01.1980թ իև/, 2ովիկ 
Օնիկի Ավետիսյանի /ծնված 26.12.1978թ–ին/, հեւո կնքելու 0.0336 հա մւսկերեսով հողսսքասի 
ուղղակի վաճառքի պւսյմանազիր։
6. Աույն որոշումը ներկւսյսւցևել 22 անշարժ զույքի կաղսւստրի պետական կուփտևի անշարժ 
զույքի զրաևցլքւսն ւփսւսևական ստորաբաժանում՝ զույքայիև իրսւվուևքների պետւսկաև 
զրանցում կատարելու համար։
7. Բրոշմաև կատարմւսև հսկողությունը դնել Գավառ հււււքւսյևքի ւլեկւււվւսրի տեղակալ Գ. 
Րոշյսւնի վրա։

2Ա Մ ԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

20 ֊  թ. ֊
բ.Գսսխա



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հա երա պ ետությա ե Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մա րզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր^^ՋօհՁ^Ձք^է^րՁՈ@§րոՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  Բ Ի  Մ
01 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսեի Ի1 867-Ա

ԴԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐԲԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈԻՍԱՆ ՀԱ ՎԱ ՍՈԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 8 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱ Ն ԿԱՌ ՈԻՑՄ Ա Ն ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄ ԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹ ՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԲՈԻՅՐ 1սԱՉՈՅԻ ՄՈԻՐԱԴՅԱՆԻ, 
ՄԱՆՎԵԼ ՎՐՈԻՅԲԻ ՄՈԻՐԱԴՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄ ԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրսւվուեքը հաստատող փաստաթղթերր տպահպսւևված անհատական 
բնակելի տևերի կարգավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀՀՕ -117-Ն  օրեևքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսև ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինբևակսաավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կաոավարությաև 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղսւքայիև և զյուղսւկան բևակավայրերում 
ևերբնսւկավայրային աշխարհա գրական օբյեկտների անվսւնակոչման, անվանափոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ  ղրա զտնվելու ն /կա մ/ տեղակայմաև վայրի համարակալման, 
հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցմւսև կարզը հաստատելու ն հասցևների 
զրանցման լիսւզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ ն 
ւիոփոխություևներ կա տ ա րելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ՜ի 1՝4 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունելով 25.08.2022թ. տրվսւծ Սսւրուխսւն համայնքի հողային 
բարեփոխումների ն սեփակաևաշևորհմաև հւսևձևաժողովի 02.04.1992թ. թիվ 8 ն 28.05.1993թ. թիվ 
11 որոշումևերից քաղվածքը, ըստ օրենքի ժառանզությաև իյւավուևքի վկա յա զրով/տ րվա ծ 
05.10.2022թ. գույքի նկատմւսմբ ժառանգ Վրույր Իյաչոյի Մուրադյանի /ծնվսւծ 10.02.1942թ–իև/ 
ղիմումր, «Դակիթ Առւսքելյաև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողսւմասի հ շինություևների 
հսւտակագծերը, համսւձայև որոնց Գավսա համայնքի Սարուխաև բնակավայրի Գուսաև 
Հավասու փողոց թիվ 8 հասցեում զտևվող հողամասը չսւփ ա զրվելէ, հա տ կա ցվել է 0.22 հա, ինչը 
փաստսւցի կսւզմում է 0.22738 հա, որը Վրույր 1սլսչոյի Մ ուրա ղյա ևին/ծնվա ծ 10.02.1942թ./ 
ժառանզությաև իրա վունքով պւստկանող հողամասն է ն հւսշվի առնելով, որ օրինական 
կւսռուցված 218.30 քմ ընդհանուր մա կերեսով շեևք-շիևությունևեյփ /կառուցված 1974 ֊1980թթ./ 
կսաուցման ու սպասւսրկմւսն համար անհրաժեշտ 0.22738 հա հողւսմասը չի զտնվում ՀՀ 
հողային օրեևսզրքի 60-րղ հողվւսծով սսւհմանված սահմանափւսկումևերի ցաևկում, ինչպես 
նաև ինժևևերատրաևսպորտային օբյեկտների օտարմաև զոտիներում, չի սաաջացնա մ 
սևրկիտուտ, ո ր ո շո ւմ ե մ



1. Վերսւկանգևեյ Գավսա համայնքի Սարուխաե բնակավա յրի Գուսան ձավւսսու փողոց թիվ 8 
հասցեում գտ նվող գույքային միավորի նկատմսւմբ Վրույր Խաշոյի Մուրադյանի /ծնվւսծ 
10.02.1942թ–ին/, Մ ա նվելՎ րույրի Մուրադյանի /ծնկա ծ 31,08.1969թ–ին/ հոդօգտսւգոըծմաև 
իրսւվունքը, բնակելի տ ա ն կսաուցմսւն և սպասարկմաև համար 0.22 հա  օրինական հտակացված 
հոդամսաից սւվելփ ա սա ա ցի օզա ազործվող 0.00738 հա հոդսւմասի գույքային իրավուևքևերը 
ձւսնաչևլով ևրաևց սեփակաևությաև իրսւվունքը 0.22738 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի 
և օրինական կաոուցված 218.30 քմ մակերեսով շիևություևների /կաոուցված 1974–1980թթ./ 
ևկատմամբ որպես օրինա կա ն տիրապ եավող գույք։
2. Անշարժ գույքիև արամսւդրել Գավսա համայնք, Սարուխան բնակավա յր, Գուսւսն մավասու 
փողոց, թիվ 8 հսւսցեև։
3. Սույն որոշումը ներկա յա ցնելԼԼ անշարժ գույքի կադւսսարի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրանցմսւն միա սնա կա ն ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքների պետական 
գրսւնցում կւստւսրելու համար։
4. Օրոշմսւն կատսւրմաև հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկա վարի տեղակսդ Գ. 
Բոշյանի վրա։

ԳԱ ՎԱ Ռ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի 2ւսևրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
2.2, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁրւզՋ§հՅզՅք6էՋրՋՈ@§աՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
01 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ա 868-Ա

2ՈՂԱՄԱՍԻ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ՋԱՎԹՈԻՄԸ ԿԱՄԵՑՆԵԼՈԻ ԵՎ ՏՈԻԳԱՆՔԻ ԳՈԻՄԱՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Քյարամ Մսւմեյի Մսաոյանը / անձնազիր 004776159. 2Ծ2՝ 2211680410, հասցեն՝ Արմավիրի 
մարզ, Վաղարշապատ համայնք, Վսպարշաւղատ, Թորոս Թորամանյան փողոց, 1930/, զավթել Է 
սեփակաևությաև իրավունքով պեաությաևը պատկանող հողատարածքը ինչի կապակցությսւմբ 2022 
թվակւսնի հոկտեմբերի 07-ին «Վարչարարության հիմունքևերի ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 
30-րղ հողվսւծի 1-ին մւսսի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գաւիսոի համայնքապետարանի աշխատսւկազմում 
հարուցվել Է վարչական ւիորույթ՝ «Վարչական իրավախախտումևերի ւ|երաբերյսւլ» 22 օրեևսզրքի 48-րղ 
հողվսւծով սահմանված տուգանքի գումարի զանձման հարցի քնևությաև նւղասոսկով։ «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի ւհսսին» 2ւսյսւստանի 2անրապետությսւն օրենքով սահմանված 
կարզով հարուցվւսծ ն իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական 
հւսնզւսմաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևությսւն սւրդյունբում, բացւսհայտելով զործի բոլոր 
հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձւսյն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորամւսղրվւսծ տվյալների նշվսւծ զույքը հանդիսանամ Է պետական 
սեւիականություն, որը Քյարսււ1 ՄւսՄեյի Մստոյանի կողմից սաւսնց համապատասխան յծույլտվությւսն 
զսւվթվել Է և իրակաևւսցվել Է անասնազլխաքաևակի արածեցում, ինչն հանղիսաևում Է վարչական 
իրավսվսախտումների մասին 22 օրենքի 48-րղ հողվսւծի ղրույթների խախտում։ Պետական կւսմ 
հսոքւսյնքւսյին սեւիականություն հանդիսացող հողամասերն ինքնակամ զաւ(թելու համար Վարչական 
իրավախախտումևերի ւ|երաբեյւյալ22 օրենսզրքի 48-րղ հողվածը սահմանում Է ւղատասխանատվություն 
սահմանված ևվազազույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի /երկու հարյուր հազար դրամ/ 
չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 07-ին «Վարչարսւրությն հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 
օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի հիմքուլ Գավաոի հսւմայնքապետարանում հարուցվւսծ 
վւսրչակւսն վարույթի շրջանակներում 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին հրավիրվել են վարչւսկան 
վարույթի լսումներ, որիև մասնակցելու նսյատակով պատշաճ ծսւնուցվելէ (հիմք ծանուցումն աոձեոն 
ստանալը մերժելու հավաստումը և 22 ինւռերնետով ծանուցման կայքի 12.10.2022թ ծանուցումը) 
քւարսքւսցի Քյարամ Մստոյւսևը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՌԻՄԸ

22 Սահմւսնւսղրության 31-րղ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր հայեցողությամբ 
տիրապետելու, օզտազործելու, տնօրինելու և վտակելու իր սեփականությունը։ Սեփակաևությաև 
իրավունքի իրակւսնացումը չպետք է վնւսս պատճաոի շրջակա միջավայրին, խախտի այլանձանց,



ձամաձւսյն ԼԼ Սահմւսեադրության 47-րդ հոդվւսծի յուրսւքւսնչյույւ ոք պսւրաավոր է պահպաևել 
Լ)սւհմաեադրոևթյունը և օրեեքեերը, հարգել այլոց իյ-ւավունքնևյւն ու օրինական շահերը։ 
ասմայնքի ղեկավայւը, եամւսձայն Տեղական ինքնւսկսաաւիսրւևսն մասին ԼԼ օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին 
մսաի 5) կետի, համայնքի քաղաքաշինսւկան ծրագրւսյին փաստսւթղթերիև հսւմապաաասսւիւան 
ձայասսսսնի ձանրապետության օրևնսդրությամբ սահմանված կսւրգով աւսլիս է
ճսւրսոսրապեւոահւստակագծային սաւսջւսդրանքներ/նախագծման թայլավու թյուևն իսկ նա յն հոդվածի 1– 
ին մւսսի 4-րւյ կետի՝ կանխարգեյում ու կասեցնում և վերացնում Լ հոդօդսւացործումը։ 
ձամաձւսյն Տեղական ինյչնւսկ ատուիս րմսւն մասին ԼԼ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մւսսի 24.– կետի, 
համայնքի ղեկավարն իր իրավասությւսն շրջանակում ըևդունում է որոշումներ, իսկ 28) կետի օյւենքով 
նսվսատեսվւսծ դեպքհրում ե կւսրգով անձսւևց ենթւսրկում է վարչական պսւտաւսիւանատվու թ յաև: 
Վարչական իրւսվւսխսփւտումների վերւսբեյդալ ԼԼ օրենսգրքի 48-րդ հոդփսծը սահմանում է, որ 
պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հոդամասերն ինքնակամ գսւկթելը 
ւսոաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխաաավւսրձի 
երկուհսւրյուրւսսյատիկի չաւիուի
ձամսւձայն Վարչական իրավսւխախտումների վերաբերյալ22, օրենսգրքի 2191-րդ հոդվածի 2-րդ մւսսի, 
տեղական ինքնակառավարմւսն մարմիններն իրենց իրավասությւսն սահմաններուն քնևում են ևույն 
օրենսգրքի 84-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավսւխսւխտման վերւսբեյդալգոյւծերր, իսկ նույն 
հոդվածի 4 ֊ր դ  մւսսը սահմանում է, որ տեղական ինքնակաոավարման մւսրմնի անունից վարչական 
իրավախախտման վերւսբերյւսլ գործեր քննելու ե վարչական տույժ ևշանակելու իրւսվուևք ունի համայնքի 
ղեկավարը։
Ե լնելով վերոգրյւսլից և դեկւսւիսրվելով Սահւհսևադրությամբ, Տեղական ինքնակաոավարման մասին, 
վստչւսկւսն հիմունքների ե վարչական վարույթի մւսսին ԼԼ օրենբների, Վարչական իրավախւսխաումների 
վևրաբերյալ ԼԼ օրենսգրքի դրույթներով, որոշումեմ

1. Պսւրաւսվոյւեցնել Քյարամ Մւսմեյի Մստոյանիև անհապաղ կասեցնել (դադարեցնել) Գավւսո համայնքի 
վւսրչակւսև տարածքում գտնվոդ պետական սեփականություն հանդիսացող հոդւսւհսսի ինքնակամ 
գսւվթումը և նշւիսծ տարածքում աևասնւսգվսսւքանակի արսւծեցումը։
2. Գավսա համայնքի վարչական տւսրածքում գտնվոդ պետական սեւիականություն 
հանդիսացոդհողամասը զավթելու համար Քյարամ Մամեյի Մսաոյւսնին տուգանել 200 000 եյւկու 
հարյուր հսւգւսր/ ԼԼ դրամ։
3. Տուգանքի գումարը ենթակա է վճարմւււն Գաւխաի հււս1այնքւսպետարաևի 900175101105
2.սւշվեհսւմարին։
4. շՍույն որոշումը կարող է վարչւսկան կւսրգով բողոքարկվեյ Գավսաի համայնքապեաին ւլրւս ուժի մևջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ւսմսվսւ ըևթացքում կամ ձայաստաևի մանրապետության վարչական դատարան 
երկամսյա ժամկետում։
5. Սույն որոշմսւև պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական 
փսրույթի մւսսին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կւսրգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմսւն ԼԼ ԱՆ ԳԱ2.Կ ծառայությաև ւէիջոցով անբողոքարկելի դաոնալուց հետո եռամսյսւ 
ժամկեաոււհ
6. Սույն որոշման կատարմսւն յ՜ւնթւսցքի նկատմամբ հսկողությանն իրականացևում է Գավսա համայնքի 
ւյեկւսվարը։
7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրեևքով սահմաված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ
/
Գ. ՄԱՐՏԻՐԲՍՑԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոանի Հսւնրտպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVա:^^պփՋ^ՁբտէՋրա1@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 869-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Մ ԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԳ ԱՆՑՈԻՂԻ ԹԻՎ 10 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱ Ո Ո ԻՑՄ Ա Ն ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱէսԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄ ԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹ ՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱ ՏՄ Ա Մ Բ ԱԼՎԵՐԻԿ ԳԵՏԵՎՈՆԻ ՀԱ ՐՈԻԹ ՅՈԻՆՅԱ ՆԻ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 
ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՉԱՏԻԿՅԱՆԻ, ՈՈԶԱ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՉԱՏԻԿՅԱՆԻ, ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՉԱՏԻԿՅԱՆԻ 

ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱ ՎՈ ԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱ Մ ԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը տպահպսւևված անհատական 
բնակելի աների կարգավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրևևքով, «Նորմւստիվ 
իրավակսւև սւկտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
ինքնակսաավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կսաավւսրությաև 
29.12.2005թ. «Հայսւստանի Հաևրապևտության քաղաքային և զյուղսւկան բևակսւվայրերում 
ևերբևակավայրսւյիև աշխարհա գրական օբյեկտների աևվանակոչմաև, անվանափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրսւ զտնվելու և /կա մ/ տեղակայմսւն վայրի համարակալման, 
հասցեավորմսւն ու հւսսցևների պետական զրաևցման կսւրզը հաստատ ելու և հասցեների 
զրւսևցմաև լիսւզոր մսւրմին սահմա նելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսն մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մա սին ՀՀ կառավարությսւն 25.02.2021թ–ի 1մ 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունելով 15.08.2022թ. տրվւսծ Գսսիսռի հողային բարեփոխումների ե 
սեփւսկանաշևորհման հանձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվւսծքր, ըստ օրենքի 
ժառանզությաև իրսւվուևքի վկւսյա զրով/տ րվա ծ 06.06.2022թ–ին/ զույքի ևկւստմամբ ժւսոանզ 
Ալվերիկ Գետևոևի Հարությունյաևի /ծևված 20.09.1936թ–ին/ դիմումը, «Գավիթ Առաքեըաև» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողա մա սի և շիևությունների հատակազծերը, համաձայն որոնց Գւսվառ 
համայնքի Միքսւյելյան փողոց 4 ֊ր ղ  անցուղի թիվ 10 հսւսցեում զտնվող հողամասը չափսւգրվել Է, 
հա տ կա ցվելէ 0 .0 8  հա, ինչը փաստսւցի կազմում է 0.11000 հա, որը Ալվերիկ Գետևոնի 
Հարությունյանին /ծևված 20.09.1936թ ֊ի ն / ժառանզության իրա վունքով պւստկաևող հողամասն է 
և հաշվի առնելով, որ օրինակա ն կառուցված 298.00 քմ ընդհանուր մա կերեսով շենք– 
շինությունևերի ./կառուցվւսծ 1964թ./ կառուցման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.11000 
հա հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րղ հոդվածով սահմաևված 
սսւհմանափակումևերի ցանկում, ինչպես նաե իևժեևերատրանսպորտային օբյեկտների 
օտւսրման գոտիևերում, չի աոսւջացնում սերվիտուտ, ո ր ո շո ւմ ե մ



1. Վերակւսնգնեյ Գսւվառ համայնքի Միքայելյաև փողոց 4-րդ աեցուղի թիվ 10 հասցեում դաեվող 
դույքայիև միսւվորի ևկատմամբ Ալվերիկ Գետ ևոեի ձարություևյաևի /ծնկած 20.09 .1936թ ֊իև/, 
ձովեանևես Կա րապետ ի Չաաիկյաևի /ծնկած 30.08.1958թ–ին/, Ռոզսւ Կարապետի Չւսսփկյանի 
/ծնկած 09.10.1966թ–իև/, Արմեն Կարապետի Չատիկյանի /ծնկած 08.12.1967թ–ին/ 
հողօզասպործմաե իրավուևքը, բնակելի տան կսաուցման ե սպասարկմաև համար 0 .0 8  հա 
օրինական հսւտկացված հողամսա ից ա վելփ ա ստ ա ցի օզտ ազործվող 0 .03000  հա հողամասի 
դույքայիև իրավուևքևերը ճա ևա չելով նրաևց սեփսւկաևության իրավուևքը 0.11000 հա 
ընդհանուր մա կերեսով հոդւսմսաի և օրինական կսաուցկած 298.00 քլք մակերեսով 
շինությունների /կսաուցկած 1964թ./ ևկատմամբ որպես օրինա կա ն տիրապետկոդ դույք։
2. Անշարժ դույքին տրամսւդրել Գավաո համայնք, Միքայելյաև ւիողոց, 4-րդ անցուդի, թիկ 10 
հասցեն։
3. Սույն որոշումը ներկա յա ցնել ԼԼ անշարժ զույքի կադաստրի պետ ա կա ն կոմիտեի անշարժ 
դույքի գրաևցմաև միա սնա կա ն ստորաբաժանում՝ դույքայիև իրսւվուևքների պետական 
զրսւնցում կա տ ա ըելու համար։
4. Արոշման կատւսրմաև հսկողությունը դնել Գավաո համայնքի ղեկա վարի տեղակւսյ Գ. 
Բոշյսւնի վըա։



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոսւևի Հաևրսւպեւռությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 

ձ Լ  Գեղսւրքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՅր^^^§հՋ^^բտէՋրՅո@յյաՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ա 870-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԹ -ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 25 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ 
ԵՎ ՄՊԱՍԱԲԿՄԱՆ ՀԱՄ ԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ Շ ԵՆՔ– Շ ԻՆՈ Ի ԹՅ Ո ԻՆՆ ԵՐԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՐՍԵՆԻԿ ՄԵԽԱԿԻ ՄԱՐՈԻ1սՅԱՆԻ, ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՄԵԽԱԿԻ ՄԱՐՈԻԽՅԱՆԻ 
ԳՈԻՑՔԱՅԻՆ ԻՐԱ ՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերր տպսւհպանված անհատական 
րնակելի տևերի կարզավիճւսկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրէնքով, «Նորմատիվ 
իրւսվակաև ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվածի 2 ֊ր ղ  մասի, «Տեղական 
իևքնւսկառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարության 
29.12.2005թ. «Հայասսաւևի Հւսևրապետության քւսղւսքային ե զյուղւսկաև բնսւկավայրերում 
ներբնակսւվայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի անկանակոչման, անվաևափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա գտնվելու և/կսւմ/ տեղակայմսւն վայրի համւսրակալման, 
հասցեսւվորման ու հա սցեների պետական գրաևցման կսւրզը հաստատ ելու և հասցեների 
զրանցման լիսպոր մսւրմին սահմա նելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևներ կա տ ա րելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի 1՝4 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 18.10.2022թ. տրվսւծ Գավւսռի հողային բւսրեփոխումևերի և 
սեփւսկւսնաշնորհմաև հանձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղփսծքր, ըստ օրենքի 
ժառւսևզությաև իրսւվունքի վկա յա զրով/տ րվւսծ 14.09.2022թ ֊իև/ զույքի նկւստմամբ ժառանգ 
Վարսեևիկ Մեխակի Մւսրուխյաևի /ծևված 11.05.1957թ–իև/ դիմումը, «Գավիթ Առաքելյան» ԱՁ-ի 
կողմից արվւսծ հողամասի ն շինությունների հատակազծերը, համւսձայն որոնց Գափսռ 
համայնքի Մ ա յա թ ֊Նովւս փողոց թիվ 25 հասցեում զտնվող հողամասը չափազրվել ե, 
հա տ կա ցվևլէ 0 .0 2  հա, ինչը փաստացի կազմում է 0.03761 հա, որը Վարսեևիկ Մեխակի 
Մւսրուխյաևի /ծնվւսծ 11.05.1957թ ֊իև/ ժառաևզությաև իրավուևքով պատկանող հողամասն է և 
հւսշվի առնելով, որ օրինա կա ն կառուցված 183.70 քմ ըևղհաևուր մա կերեսով շ ե ն ք ֊ 
շինությունների /կւսռուցված 1910–1970թթ./ կառուցման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ
0.03761 հա հողամասը չի գտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րդ հողվածով սւսհմանված 
սահմսւնափակումևերի ցանկում, իևչպես նաե իևժեևերսսորաևսպորտւսյին օբյեկտևերի 
օտւսրման զոտիներում, չի առաջացնում սերվիտուտ, ո ր ո շո ւմ ե մ



1. Վերակա նգևել Գսւվառ համայնքի ՍսւյաթԱտվա փողոց յոիվ 25 հասցեում ղտնվող ղույքւււյին 
միւսկորի նկւււտմւսմբ Վարսեևիկ Մեխակի Մււտուխյւսնի /ծնվսւծ 11.05.1957թ–ին/, Մարղւսյւիտ 
Ս՜ևխւսկի Մսւրուխյսւնի/ծնված 1 9 .0 9 .1966թ ֊իև/հողօղտ սւղործմւսն իրւսվունքը, բնւււկևլի տւսն 
կսաուցմւսն և սւղասւսրկւհսև հւսւհսր 0 .0 2  հա օրիևւսկաև հւստկացված հողանասից սւվել 
փաստսւցի օղւռազործվող 0.01761 հա հողաւքսաի զույքային իրսւվուևքևերը ճւսևաչեյովևլոսևց 
սևփւււկաևությաև իրա վունքը 0.03761 հւս ընդհանուր մա կերեսով հողա մա սի և օրինական 
կառուցված 183.70 քմ մա կերեսով շինությունների /կա ռուցվա ծ 1910–1970թթ./ ևկատմւսմբ որպես 
օրինական տիրաւղետվող ղույք։
2. Անշարժ գույքին ւռրսս1ւսղրել Գավւսռ հսոևսյնք, Սայսղ՜աՆովա ւիողոց, թիւ| 25 հասցեև։
3. Եույն որոշումը ներկւսյսւցևեյ ԼԼ աևշւսրժ ղույքի կադաստրի պետակւսն կուքիւռեի սւնշւււրժ 
ղույքի (յրւսնցլքւսև միասևւսկան ւսռորւսբաժանում՝ ղույքւււյին իրւսւխւնքների պետւււկան 
(յրսւնցոււք կւււտւսրելու հւսւքւսր։
4. Արոշմւււն կւստւււրլքւսն հսկողություևը ղնել Գսւվւսռ հսոհսյևքի ղեկւսվւււրի տեղա կւսլԳ.



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱ ՆԲԱ ՊԵՏԲԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱԲՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱ ՎԱ Ո ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյ սատանի Հսւևրապեւռության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մա րզ, ք. Գւսվււա, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՋ§հՁզՋբ6էաՁՈ@§րոՅմ.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի ^  871-Ա

ԳԱ ՎԱ Ո ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐԴԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 
12 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍ ԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԲ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵ Ն Ք ֊ՇԻՆ Ո ԻԹ ՅՈ ԻՆ Ն Ե Բ Ի ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՎԵՏԻՔ ՊԱԲՈԻՅԲԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ, 
ՌԵՓՍԻԿ ԳԱԲԵԿԻՆԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ Գ ԲԻՅՔԱ ՅԻՆ ԻԲԱՎՈԻՆՔՆԵԲԸ ՎԵԲԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ

ՀԱՍՑԵ ՏԲԱՄԱԳԲԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող ւիաստաթղթերր չպահպսւևված անհատական 
քևակելի տևերի կարզա վիճա կի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀՀՕ -117-Ն  օրեևքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ւսկտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվսւծի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնակառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի և ՀՀ Կւսռավարության 
29.12.2005թ. «Հայսւստաևի Հսւնրապետությաև քաղաքային և զյուղական բնսւկւսվայրերում 
ևերբնակավայրայիև ա շխարհա գրական օբյեկտների անվւսնսւկոչման, աևվանափոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրւս զտնվելու և/կսւմ/ տեղակայմաև վայրի համարակալման, 
հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցման կարզը հաստատ ելու և հասցեևերի 
զրւսնցման լիազոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսն մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևներ կսւտսւրելու մասին ՀՀ կւսուսվարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք րևղունելով 06.10.2022թ. տրված Գեղսւրքուևիք համայնքի հողային 
բսւրեփոխումևերի և սեփսւկւսնաշևորհման հաևձևաժողովի 01.02.1991թ. թիվ 1ւս որոշումից 
քւսղվւսծքը, ըստ օրենքի ժսւռանզության իրսւվունքի վկայսպրով /տրվսւծ 13.11.2009)5)./ զույքի 
ևկատմամբ ժառանգ Ավետիք Պարույրի Հակոբյաևի /ծևվւսծ 25.03.1967թ–իև/ ղիմումը, 
«Իյլսչատուր Ավեյան» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամսւսի և շիևություևևերի հատսւկազծերը, 
հւսմաձայն որոնց Գւսվսւո համայնքի Գեղսւրքուևիք բնակավայրի Վարղան Ստեփանյաև փողոց 
թիվ 12 հասցեում զտնվող հողա մա սը չա փ ա զրվելէ, հա տ կա ցվելէ 0 .0 9  հա, ինչը փաստացի 
կազմում է 0.09635 հա, որը Ավետիք Պարույրի Հակոբյսւնին /ծևվւսծ 25.03.1967թ./ ժւսոաևզությւսև 
իրսւվունքով պատկւսնող հողամասն է և հսւշվի առնելով, որ օրինական կառուցվտծ 256.34 քմ 
ըևղհւսնուր մա կերեսով շեևք-շիևությունների /կաոուցվւսծ 1990թ./ կւսռուցմաև ու սպասարկման 
հւսմսւր անհրաժեշտ 0.09635 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվւսծով 
սահմանված սա հմա նափ ակումների ցւսնկում, ինչպես ևաև իևժեևերատրանսպորտային 
օբյեկտների օտ արմաև զոտիներում, չի սաաջացևում սերվիտուտ, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Վերականգներ Գավաո համայնքի Գեղսւրքուևիք բնակավայրի Վարղան Ստեփանյաև փողոց 
թիվ 12 հսւսցեում զտ նվող զույքային միավորի ևկատմամբ Ռեփսիկ Գսւրեկինի Ավետիսյաևի 
/ծևվւսծ 0 6 .0 8 .1934թ./, Ավետիք Պարույրի Հակոբյաևի /ծնված 25.03.1967թ./



հողօզտագործմւսև իրավուևքը, բնակելի ասւև կառուցմաե ե սպասսւրկման համար 0 .0 9  հա 
օրինական հատկացվսւծ հողսւմասից ւսվելփ ա ստ ա ցի օզտ ա զործվող 0 .00635 հա հողամասի 
զույքայիև իրւսվունքները ճանսւչելով նրանց սեփ ա կա ևա թյա և իրսւվունքը 0.09635 հա 
ընդհանուր մա կերեսով հողա մա սի և օրինական կսաուցված 256.34 քմ մակերեսով 
շինությունների /կսաուցված 1990թ./ նկսւամամբ որպես օրինա կա ն տիրապետվոդ զույք։
2. Անշարժ զույքիև տրսւմադրել Գավսա համայնք, Գեղարքուևիք բնակավայր, Վարդ ան 
Ստեփանյան փողոց, թիվ 12 հսւսցեև։
3. Սույև որոշումը ներկա յա ցնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղա ստ րի պ ետ ա կա ն կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրսւնցմաև միա սնա կա ն սաորաբսւժաևում՝ զույքսւյին իրսււիււնքևերի պետական 
զրանցում կսսռարելու հսւմւսր։
4. Որոշմսւն կատարման հսկողությունը դնել Գավառ հսսքայևքի ղեկավարի տեղակալ Գ.



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՈ.ԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱ ՎԱ Ո ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապեաությա և Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՋոզՋ§հՑզէՓ6էՁրՁո@բրոՋմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսնի Ի1 872-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱ 5Ա Ռ Ա Տ Թ ԱՂԱՄ ԱՍԻ ԿԱՐԵՑԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 21 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՏԱՆ ԿԱՌ ՈԻՑՄ Ա Ն ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱՇ՜ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹ ՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՔԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱ ՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄ ԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրաւխւնքը եւսսասաաղ փասաաթղթերր չպւսեպաեված անհատական 
բնակելի աների կւսրզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ– 117-Ն օրենքով, «Նորմւսաիվ 
իրսւվակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2 ֊ րղ  մասի, «Տեղական 
ինքնւսկառավւսրմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կւսռավարության 
29.12.2005թ. «Հայւսստաևի Հւսնրապետությաև քւսղաքային և զյուղւսկւսն բնակավայրերուն 
ևևրբևւսկավայրայիև աշխարհա գրական օբյեկտների անվւսևսւկոչմաև, աևվաևափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ  ղրա  զտնվելու և /կամ/ տեղակայմսւև վայրի համսւրակալման, 
հւսսցեավորման ու հասցենևրի պետական զրանցմւսև կւսրզը հաստատ ելու և հասցևների 
զրանցմսւն լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւն մեջ լրացումներ և 
փուիոխությունևեր կա տ ա րելու մասին ՀՀ կւսռավարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 21.10.2022թ. տրված Գւսվառի հողային բարեփոխումևերի ե 
սեփականաշնորհմսւն հանձնսւժողու|ի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քաղվածքը, րստ օրենքի 
ժառանզությաև իրավուևքի վկա յա զրով/տ րվա ծ 20.10.2022յծփն/ զույքի ևկատմամբ ժառանգ 
Սա մվևլ Ավետիքի Պ ողոսյւսնի/ծևվա ծ 15.04.1959թ./ ղիմումը, «Գավիւթ Առւսքելյւսև» Ա Ձ ֊ի  կողմից 
տրված հողամասի և շինություննեյփ  հատսւկազծերը, համսւձայն որոնց Գավառ համայնքի 
Հւսցառատ թաղամւսսի Կարեյան փողոց թիվ 21 հասցեոււք զտնվող հողսւմասյւ չւսփազրվել Է, 
հւստ կա ցկելէ 0 .1  հա, ինչը ւիաստացի կազմում է 0.10089 հա, որր Սամվել Ավետիքի 
Պողոսյա նիև/ծևվա ծ 15.04.1959թ–ին/ ժառաևզույծյւսև իրւսւ|ուևքով պատկաևող հողամասն է և 
հսւշվի առնելով, որ օրինա կա ն կւսռուցվւսծ 332.10 քմ ըևղհւսնուր մա կերեսով շենք– 
շինությունևերի /կւսռուցվւսծ 1959–1980թթ./ կւսռուցմսւև ու սպասարկման համար անհրաժեշտ
0 . 10089 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվսւծով սահմանվւսծ 
սւսհմաևափակումևերի ցսւևկում, ինչպես նւսև ինժեևերատրաևսպորտւսյին օբյեկտների 
օտւսրմսւն զոտիևերում, չի ւսռւսջացևում սերվիտուտ, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Վերակա ևզևել Գավառ համայնքի Հւսցառատ թւսղամասի Կարեյւսև փողոց թիվ 21 հւսսցեում 
զտնվող զույքւսյիև միավորի ևկւստմամբ Սամվել Ավետիքի Պողոսյսւնի /ծնված 15.04.1959թ–ին/ 
հողօզտազործման իրսւվունքը, բնակեցի տան կսւռուցման ե սպասարկման համար 0 .1  հա 
օրինական հատկւսցված հողւսմւսսից ա վելփ ա ստ ա ցի օզտ ազործվող 0 .00089  հա հողամասի



գույքային իրա վուևքեերը ճւսևաչելով ևրա սեփակաևությաե իրավունքը 0.10089 հա ընդհանուր 
մակերեսով հողա մա սի և օրինա կա ն կաոուցված 332.10 քմ մակերեսով շիևությունեերի 
/կաոուցված 1959–1980թթ./ ևկատւքււււքր որււյես օրինական տիրւսպետվող գույք։
2. Անշարժ գույքին արւսմադրել Գւսվւսո համայնք, ձացառաա թսւղամաս, Կ՜արեյսւև փողոց, թիվ 
21 հւսսցեն։
3. Սույն որոշումը ևերկա յւսցնելԼԼ անշարժ գույքի կադա սա րի պ ետ ա կա ն կուքիտևի անշարժ 
գույքի գրանցման միա սնա կա ն ստ որաբաժանում՝ գույքային իրւսվունքների պետական 
գրսւևցում կա տ ա րելու համար։
4. Որոշմաև կատ արմաև հսկողություևր դնել Գւսվւսո համայնքի ղեկա վարի տեղսւկայ Գ.



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

ձայւսսաաեի ձանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավար) համայնք
ԼԼ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\՚&րւզՋ§հՋզՋր6էՁրՁՈ@§րոՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի,ր 873-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՌՐՈՇՄԱՆ Կ ԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Կարեն Արմենակի Ղարիբյանը (սւնձնազիր ՃՏ0440248, ԼԾԼ 3001880635, հաշվսաված ԼԼ 
ԳԵղարքուևիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Լւսնջաղբյուր Տիզրւսև-Մեծի փող. տուն 32) հւսնղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմսւնված վարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարաակւսնությունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին 
«Վսղւչարւսրույպւսն հիմունքների և վսղւչակւսն վարույյ&ի մասին» ԼԼ օրեևքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1 –ին մսւսի ,,բ" 
ենթակէտի հիմքով Գսւվառի համւսյնքապետւսրաևի աշխատսւկազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումւսրևերի զանձման հարցի քննությւսն նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ճայսատանի 2.սւնրւսպետության 
օրեևքով սահմսւնված կւսրզով հարուցվւսծ ն իրականացված վարչական վարույթի ըևյծսւցքում զործի 
փաստական հւսնզամանքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիկ քննւպպւսև արղյունքում, բացւսհւսյտելով 
զործի բոլոր հսւևզամանքներր, վարչական մւսրմինը հաստսւտվւսծ Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՈԻ >ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Հսսհսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրւսմաղրված ԼԼ Պարկային օրենսզրքով սահմանվսւծ 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-038-0048-0011,05-038-0069-0002, 05– 
038-0202-0925, 05-038-0079-0020, 05-038-0102-0264, 05-038-0201 0168, 05 038-0048-0009, 05-038 0202 0484, 
112-005, կաղւսստրային ծածկսպրով անշարժ զույքերը, ԼԼ 2.ՔԲ–ի կողմից տրամւսղրված 
ւիոխաղրւսմիջոցների հաշւիսռման ու զնահատման տփսղևերի 191ՐՔ.ՆՏԲքՏ–8ՏԻյ2 Ր 230 մակնիշի 36 Տճ 
232 պետհամարաևիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսսւնում են Կարեն Արմենակի Ղայփբյանի 
սեփակաևությունը։
Անշարժ զույքերի եամսղւ վճարման ենթակա զույբահարկը կազմում Է 36943/եյւեսուեվևց հազար ինն 
հարյուր քսաասուներեք/ ԼԼ դրամ, ինչը 2015–2021թթ. ժամաևակահատվւսծում չի վճսւրվել, իսկ Կարեն 
Արմենակի Ղարիբյանի կողմից նշւիսծ ժւսմանսւկահատվածի զույբահարկը օրենքով սահմսւնւիսծ 
ժւսմկետում չվճւսրելու արղյունքում առւսջւսցել Է զույքահարկի համար տույժ 16006/տասնվեց հազար 
վեց./ԼԼ ղրսւմի չափով։
Փոխւսղրամիջոցի համար վճարման ենթակա զույբահարկը կւսզմում Է 22500/քսաներկու հազար հինգ 
հարյուր/ ԼԼ դրամ, ինչը 2021թ. ժամաևակահատվւսծում չի վճարվել, իսկ Կարեն Արմենակի Ղարիբյանի 
կողմից նշւիսծ ժամանակահատվածի զույբահարկը օրենքով սահմանվսւծ ժւսմկետում չվճարելու 
արղյունքում առաջացելէ զույքահարկի համար տույժ 2844/երկու հազար ութ հւսրյուր քաոասուևչորս/ ԼԼ 
ղյւաւքի չափով։ 2022 թվակւսնի հոկտեւփերի 14-ին «Վարչարարության և վարչւսկւսն վարույթի մասին» ԼԼ 
օրեևքի 30-րղ հոդվածի 1-ին ւ1ասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հսւմայևքւսպետարանում հարուցված 
վարչական վարույթի շրջանսւկաևերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-իև հրավիրվելեն վարչական 
վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվել է /հիմք 14.10.2022թ. ծանուցում 
ՁճժՅրաւՅրո կւսյքում/ Կտրեն Արմենակի Ղարիբյսւևը։ ՎԵրջինս չ|ւ ևերկայացել վարչական վարույթի 
լսումևերին։ 3 1 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվելեն պատշւսճ ծանուցված Կարեն 
Արւէենակի Ղարիբյանի բսւցւսկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
22 Սահմանսւդրոևթյան 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարսաւվոր է օրենքով 
սահմաեված վարզով ե չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքազրվող պսւրտադիր այլ վճարումներ։
ձսւմաձայն 22 2սւրկային օրենսգրքի 224-րդ հողվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությսւն իրավունբով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով 2այւսստանի 2անրապետությաև համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հւսրկ 
է, որը կսփւված չէ հւսրկ վճարողների տնտեսական զործունեությսւև արղյունքներից։
2ամաձայն 22 2ւսրկային օրենսգրքի 239-րղ հողվածի՜փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեւիւսկսւևությսւն իրսւվունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող փոիւաղրսւմիջոցիների համար 
սահմւսևվւսծ կարզով 2այաստանի 2անրապետության համայնքնեյւի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արղյունքներից։ 2ամաձսւյն 22 
հսւրկային օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպություններր ե ֆիզիկական սւնձինք անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հողվւսծի 3 րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
կարզով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ զույքի գտևվելու 
վայրի համայնքի բյուջե ևն վճւսրում միևչև հւսրկային սոսրւիս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ հւսշվի առնելով 
սույև հողվածով սւսհմւսևւիսծ առանձնահաւռկությունները։
2ւսմաձայն 22 հսւրկային օրենսգրքի 240-րղ հողվածի ւիոխաղրսւմիջոցների զույքահսւրկ վճւսրողներ են 
համարում կազմակերպություններև ու ֆիզիկական ւսևձիևք։
2ամաձայն 22 2արկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հւսրկային 
սյարտավորությունների կատարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխւսն 
հաշվսւրկված վճարման ենթւսկահարկի, ինչպես նան ղրա զծով տույժերին /կամ/ տուզանքնեբի 
զումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարսւսւվորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի զաևձապետական հւսշվին։
2ամւսձայն 22 հսւրկային օրենսգրքի 401 ֊ր ղ  հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկևտներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չաւիով։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 251 րղ հողվածի 
կագւ1ակերպություննեյւն ու ֆիզիկական սւնձինք ւիոխաղրսւմիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցմսւն /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ։ 2ամաձւսյն «Տեղական ինքնւսկւսռավարմաև մւսսին» 22 
օրենքի 38-րղ հողվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփւսկւսն լիազորություն, օրենքով ւււսհմւսնված 
կարզով կագմակերպոււէ է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսե տեդակւսն հարկերը, տուրքերը ե 
ւլճւսրները չվճարող անձւսնց ևկատմամբ օրենքով սահմանված կարզով կիրարտւմ է համաււյատւսսխան 
միջոցներ։
Ելևհլով ւ|երոգրյալից և ղեկսւվալւվելով 22 Սահմանաղրությամբ, 22 հսւրկւսյին օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրաւիււկսւն ւսկտերի ւէասին», «Տեղական իևքևակաոավւսրւհսն լքւսսիև», «Վարչարւսրության հիմուևքների 
ե ւխւրչւււկւսն վսւրույթի մասին» 22 օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Կարեև Արմենակի Վւսրիբյւււնից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղսւմենը 
78293/յոթանասունութ հագար երկու հարյուր իևնսուներեք/ 22 ղրւսմ որպես 05-038-0048-0011,05-038֊ 
0069-0002, 05-038-0202-0925, 05-038-0079-0020, 05-038-0102-0264, 05-038 0201-0168, 05-038-0048-0009, 05– 
038 0202 0484, 112-005, կաղաստրւսյին ծածկագրով ւսևշարժ գույքերի, 22 2ՔԲ–ի կողմից ւոյոսմսւղրված 
ւիոխաղրսւմիջոցների հաշվաոման ու գնւսհատւհսն տւիալների 1\ա1է€եԲԸՏ֊8ՐԻ121 Տ 230 մւսկնիշի 36 Տճ 
232 պեահամարաևիշի փոխաղրսւմիջոցի գույքահարկերի գումար, ևերառյալ աույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կարգով բողոքւսրկվելԳււսիսռի հւսմայնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մանելու օրվանից երկու աւ1սվա ընթացքում կամ 2այաստանի 2ւսնրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժսւմկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու ղեպքում, «Վարչւսլսսրության հիմունքների և վարչական 
վսւրույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կարգով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարմսւն՝ 22 ԱՆ 2արկաղիր կատարումն ապահովող ծառւսյությսւն միջոցուԼ սւնբողոքարկելի 
ղւսռնալուց եռամսյա ժամկետում։
4.Սույն որոշման կսւտւսրման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ հւսմայնքի
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Հայասաանի Հւսնրսւպեաությւսն Գեղարբունիբի մարզի Գավար) համայնք

ՀՀ, Գեղարբունիբի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^էւրւզՋ§հՋզՋբ6էՁրձո@§րոՁւ1.օօա

Ռ Ր Ռ Շ Ռ Ի Մ
01 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաևի 874–Ա

ԳՌԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՌՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սայաթևովա Վեմիրի Նալբանղյանը (անձնւսզիր ՎՋ0755567, ՀԾՀ 1201642957, հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարբունիբի մարզ, գ. Լանջաղբյուր Ղպրոցակսւնների փող 1 ին նրբ. աուն 45) հանդիսանալով 
զույբահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հւսրկային օրենսզրբով սահմանված վարզով չի կաաարել զույբահարկ 
վճարելու սյարաականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-իև 
«Վւպւչարարությւսև հիմունքների և վարչական վարույթի մւսսին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1 ին մասի ,,բ" 
ենթւսկետի հիմքով Գավաոի համայնքապեսւարանի աշխաասւկազմում հարուցվելէ վարչական վւսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի բնևությսւն նպասսսկով։
«Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայսւսաանի Հաևրապետույղւսն 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրսւկանացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հսւնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն ւսրղյունքում, բացսւհայաելով 
զործի բոլոր հանզամաևքևեյ՜ւը, վարչական մարմիևը հաստւստված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձւսյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից ւռրւսմւսղրված փոխսպրամիջոցների հաշվառման ու զնահւստմսւն 
տփալևերի, ՆՃ2 21063 մակնիշի 20 ՏՏ 758 պետհամսւրսւնիշի փոխւսդրամիջոցը հանդիսանամ է 
Սայաթնովա Վեմիրի Նալբանղյաևի սեփականություևը, ինչը ՀՀ Հարկայիև օրենսզրբվ հանդիսանամ են 
հարկվող օբյեկտ։
Գույբի համար վճսւրման ենթակա զույքահւսրկը կազմում է 81075 ութսունմեկ հազար յոթաևասունհինզ/ 
ՀՀ դրամ, ինչը 2010–2021թթ. ժամաևւսկահատվածում չի վճարվել, իսկ Սայաթևովա Վեմիրի Նսւլբանղյանի 
կողմից նշվսւծ ժամանակսւհատվածի զույքւսհարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չփսորելու 
ւսրղյունքում սաաջւսցել է զույքահարկի համար տույժ 35894/երեսունհինզ հազար ութ հսւրյտ ր 
իննսունչորս/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին «Վստչարարաթյւսն և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայնքապետայւանում հարուցված վսղւչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 31 ֊ի ն  հրսւվիրվել եև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծաևուցվել է/հիմք 1 4 .10.2022թ. ծանուցում 
Ձ2նՁար.Ջա կայքում/ Սայաթնովա Վեմիրի Նալբանղյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 3 1 .10.2022թ. վսղւչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվելեն պատշսւճ ծանուցված 
Սայաթնովա Վեմիրի Նալբանղյաևի բացակայությսւմբ։
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Հձ Սահմւսնւսդրությաև 45-րդ հոդվածի հւսմաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համայևքսդին բյուջե 
մուտքազրվոդ պարտադիր այլ վճարումներ։
Հւսմաձայն ՀՀ Պարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրսւմիջոցի դույքահւսրկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկանության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցինևրի համար 
սահմանված կւսրդով Հայաստանի Հանրապետությւսն համայնքների բյուջեներ վճարվող տհդւսկան հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեու թյւսն արդյունքներից։
Հւսմաձայն ՀՀ հսւրկւպին օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցների զույքահարկ վճարողներ եև 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ Հւսմաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պսւրտավորությունների կսւտարում /մարում/ է 
համսւրվում Օրևևսդրքին համապատասխան հաշվսւրկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նսւե դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։
Հւսմաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հողվսւծի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յույւաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակւսլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Հսւմաձայն ՀՀ հսւրկային օրենսդրքի 251 րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան 
դումսւրները իրենց պետական դրւսնցման /հւսշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
Հւսմաձայն «Տեղական ինքնակսաափսրմաև մասին» ԼԼ օրենքի 38 րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճսւրնեյւը չվճւսրող սւնձանց ևկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և դեկավարվելով ՀՀ Սահմաևադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58–60֊րդ հոդվածևերով, որոշումեմ

1. Սայաթնովա Վեմիրի Նալբանդյաևից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 116 969/մևկ 
հսւրյուր տասնվեց հսպւսր ինն հարյուր վաթսունինը/ ՀՀ դրամ որպես ՆՃ2 21063 մակնիշի 20 ՏՏ
758 պետհամարաևիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բողոքարկվել Գւսվաոի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կսւմ Հայաստանի Հանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատսւրման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով աևբողոքարկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատւսրմւսն ընթացքի նկւստմամբ հսկողությունն իրականւսցևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմւսն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորդոդ օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյւսստւսնի Հանրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
Հ.Լ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §3\րՋոզՋ§հՁզՋբ6էՋրՁՈ@§աՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաեի 1\՚ 875-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ ԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հրաչիկ Համազւսսպի Բոզոյանը (սւնձնազիր՝ Ճ.Ք0667256, ՀԾՀ՝ 3808610352, հաշվւսռված ՀՀ 
ԳԵղւսրքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք զ. Լանջաղբյուր Անղրանիկի խճղ. 2-րղ երբ աուե 5) 
հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի 
կասւարելզույքահարկ վճարելու պարաականություեեերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվակսւնի 
հոկտեմբերի 14-իև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գւսվաոի համայնքւսպեաարանի աշխատակազմում 
հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զւսնձման հւսրցի քնևության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասին» Հւսյաստանի Հանրապետությւսն 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրակսւնւսցված վարչական վսւրույյօի ընթսւցքում զոյւծի 
փաստական հւսնզամանքևերի բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկաիվ քննությւսն արղյունքում, բացսւհւսյտելով 
զործի բոլոր հանզւսմանքներր, վայ՜ւչակւսն մսղոփնը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Հւսմւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվւսծ ՀՀ Հսւրկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հսւրկվող օբյեկտ համսւրվող Գավառ համայնքի 05-038-0202-0775,05-038-0201-0164, 05– 
038-0022-0005, 05-038-0119-0019, 05-038-0103-0136, կադաստրային ծածկսւզրով անշարժ զույքերը, ՀՀ 
ՀՔԲ-ի կողմից տրամւսղյւված փոխւսղրամիջոցների հաշվառմւսն ու զնահատմսւն տւիսղնեյւի 81Գ\Ն Ճ5 3.0 
1 մակնիշի 55 ՕՏ 655 պետհամարւսնիշի փոխսւղրամիջոցը հանղիսանում են Հրաչիկ Համազսւսպի 
Բոզոյւսևի սեւիւսկանույպունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթւսկա զույքւսհարկը կազմում Է 17923/տասնյոյժ հազար ինն 
հարյուր քսւսներեք/ ՀՀ դրամ, ինչը 2018-2021թթ. ժամանակահսւտվածում չի վճարվել, իսկ Հրսւչիկ 
Համւսզասպի Բոզոյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահսւտվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված 
ժւսմկևտում չվճսւրելու արղյունքում առսւջացել Է զույքահարկի համար տույժ 4537 /չորս հազար հինգ 
հարյուր երեսունյոթ/ ՀՀ դրամի չափով։
Փոխաղրամիջոցի համար վճարման եևթակա զույքւսհարկը կազւէում Է 75150/յոթանասունհինզ հազար 
մեկ հւսրյուր հիսուն/ ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2021թ. ժամանակահատվւսծու մ չի վճարվել, իսկ Հրաչիկ Համազւսսււյի 
Բոզոյւսևի կողմից ևշված ժաւէանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճւսրելու սւրղյունքոււէ առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 9499/ինև հազար չորս հարյուր 
իննսունինը/ ՀՀ դրամի չափով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 14 ին «Վարչարարության և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվսաի 
համայնքապետարաևում հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի 
հոկտեմբերի 31-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսոււքնևր, որին մասնակցելու նպատակով 
սյւստշսւճ ծսւնուցվել Է /հիւէք 14.10.2022թ. ծաևուցոււէ ՋշճՁրՅր.Ջրո կւսյքում/ Հրաչիկ Համազասպի 
Բոզոյանը։ Վերջինս չի նևրկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 3 1 .1 0 .2022թ. վարչական վւսրույթի 
լսումներն իրւսկանացվել են պատշսւճ ծանուցւիսծ Հրաչիկ Հսոևսզասպի Բոզոյւսևի բացակայությսւմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ձձ Սահմւսնադրությսւն 45-րդ հոդվածի հսւմւսձայն՝ յուրսւքաևչյուր ոք պարւոավոր է օրենքով 
սահմանվսւծ կսւրդով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կսւտարել ւդեաակաև կամ համւսյնքափն բյուջե 
մուաքադրւխղ պարտսւդիր այլ վճարոււէներ։
ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրեևսդրքի 224-րդ հոդւիսծի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ ւ|ճսւրոդներին 
սեփւսկանությաև իրսւվուևքով պատկաևող հարկմսւն օբյեկտ հւսմւսրվող ւսնշարժ զույքի համար 
սահմւսնված կսւրդով ձսւյաստաևի ձանրապետությաև հսւմայնքևերի բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կսվսւիսծ չէ հարկ վճւսրոդևերի տևտեսւսկան դործուևեությաև ւսրդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրեևսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողևերին 
սեւիւսկանության իրւսվուևքով պատկւսնող հարկմսւն օբյեկտ համւսրվող փոխադրամիջոցիևերի համար 
սահմանված կսւրդով ձայաստանի 2անրապետության համայնքների քյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կււվսված չէ հւսրկ վճւսրոդևերի տնտեսական դործուևեությաև ւսրդյունքներից։ ձւսմաձսդն ԼԼ 
հւսրկային օրեևսդրքի 236-րդ հոդվւսծի կազւհսկերպություններր ն ֆիզիկւսկւսն սւնձինք անշարժ զույքի 
տւսրևկան դումսւրները/այդ թվում Օրեևսդրքի 231-րդ հոդվւսծի 3-րդ մւսսով սւսհմւսևւիսծ դեւդքերում ու 
կւսրդով հաշվարկւիսծ անշարժ դույքի հարկի ւդւսրտավորությւսն դուլքլսրնևրը / ւսնշարժ զույքի դտնվելու 
վայրի հւսմւսյնքի րյուջե են վճարում ւփնչն հւսրկային սւարւիս դեկտեմբերի 1-ր ներւսոյալ հւսշվի աոևելով 
սույն հոդվսւծով ստհմւսնվւսծ սաաևձնահւստկությունները։
ձամւսձայն ձձ հսւրկային օրեևսդրքի 240-րդ հոդվածի ւիոխւսդրաւփջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
հւսմարոււք կադւհսկերպությունևեյւն ու ֆիզիկական սւնձինք։
ձամւսձայն ձձ ձայւկսդին օրեևսդրքի 46-րդ հոդվւսծի տեղակւսն հւսրկևրի դծով հւսրկային 
ւդարտւսվորություևների կւստարում /ւևսրում/ է համւսրվում Օրենսդրքին հաւքսւպատւսսիսսն 
հաշվարկւիսծ ւիևսրւհսն եևթւսկահւսրկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերիև /կամ/ տուդանքնևրի 
դոււհսրների վճարումը համապւստասխւսն հարկի դծով պւսրտավորությունր հաշվւսոող տեղակւսն 
բյուջեի դւսնձապետւսկան հւսշվին։
ձամւսձայն ձձ հւսրկային օրենսդրքի 401 ֊րդ հոդվածի հարկի կճսւրուլքը սահմանված ժաւքկեւսներից 
ուշացնելու դեպքում ժսւմվետսւնց յուրաքսւնչյուր օրվւս հսւմւսր հարկ վճարողը կամ հւսրկսդիև 
դործակսդը ւլճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսփով։ ձւսւհսձայն ձձ հսւրկային օրեևսդրքի 251 րդ հոդւիսծի 
կազմակեյւսւությունևերև ու ֆիզիկական անձինք փոխադրսւմիջոցևերի դույքահսւրկի տարեկան 
գումարները իրենց պետւսկւււն դրւսնցմւսն /հաշվսաման/ վայրի համայնքի րյուջե են վճարում մինչե 
հսւրկային տարվւււ դեկտեմբերի 1-ր ներւսոյւսլ։ ձամաձայն «Տեղակւսն ինքնակւսռավարւ(ւսն մասին» ձձ 
օրենբի 38-րդ հոդվւսծի՝ հւսմւսյնքի ղեկավարը որւդես սեփական ւիւսզորույպուև, օրենքով ասհմւսնվւսծ 
կսւրդու| կադւհսկեյսդոււք է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև ւռեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճւսյւներր չվճսւրող աևձանց ևկւստմւսմբ օրենքով սահմանված կւսրդով կիրսաոււ1 է համասրստասխւսն 
միջոցներ։
Ելնելով ւ|երոդրյսւլից ե դեկսւվարվելով ձձ Սւսհւքաևադրությաս՚յ՝, ձձ հայւկայիև օրեևսդյ՜ւքով, «Նորմւստիվ 
իրւսվակւսև ւսկտերի մւսսին», «Տեղակւսն ինքնակաոաւլարւհսն մասին», «Վւսրչւսրարությւսն հիմունքների 
ե վարչական վստույթի ւէսւսին» ձձ օրենբի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներու|

1. ձրւսչիկ ձւսմւսդասւդի Բոդոյւսնից հօդուտ Գավւսո համայնքի յ՝յուջե գանձել ընդւսւէենը 107 109/մեկ 
հարյուր յոթ հադւսր մեկ հարյուր ինը/ ձձ դրամ որւդես 05-038 0202-0775,05- 038-0201 ֊0164, 05 038-0022– 
0005, 05-038-0119-0019, 05-038-0103-0136 կադասւորւսյիև ծւսծկսւդրով ւսնշարժ դույքերի, ձձ ձՔԲ ֊ի  կողւվւց 
սդոսմւսդրւիսծ ւիրփսսդրւսւ(իջոցևերի հսւշւիսու(ան ու դնահատման տփւսլների 13Ի . 4 Ճ 5  3.0 1 մակնիշի 55 
ՕՏ 655 սյեահամարւսևիշի ւիոխադրամիջոցի դույքահւսրկերի դումար, ներւսոյալ տույժերր։
2. Սույն ոյաշումը կսւրոդ է վստչակսւն կսւրդով բողոբւսրկւլել Գւաիսռի համւսյնքւսպեւոին դրա ուժի մեջ 
ւհոևելու օյւվւսնից երկու սււ1սւ|ւս ըևթւսցքոււք կամ ձււդաստւսնի ձանրապևտույ՜ժյւսն ւիւդւչւսկւսև դւստւսրան՝ 
երկւս ւ1 սյա ժամկետոււ1:
3. Սույն ոյտշլքան սյահւււևջները չկաւոարելու դեպքում, «Վայւչարարության հիւԽւևքների և ւիււրպսկան 
լիսրույթի մասին» ձձ օրէնքի 88-րդ հոդւիսծով սահւէաևւիււծ կսւրդով այն ենթակա է հարկադիր 
կւստարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կսոռւսրոււքն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքսւրկելի 
դւսոնալուց եոամսյւս ժաւքկետոււե
4. Սույն որոշւհսն կւստարմւսն ընյՅացքի ևկւստմւսմբ հսկողությունն իրւսկւսևացևոււք է Գւսւիսո 1սսւ1այնքի 
դհկսւ վւսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւոնում ընդունմսւևփէպփին օրենք-ւփ սահլքւսնւիսծ պսսոշաճ իրազեկելու 
օրվան հւսջորդող օրը։

/  ձԱՄԱ֊ՅՆՐԻ ՎԵԿԱ ՏԻՐՈԱՅԱՆ



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵԱԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսցսատանի Հա ևրա պ ետ ությա ե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մա րզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՅզՋբ6էՋրՅՈ@8րոՁւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
03 ՆՈՅԵՄ ԲԵՐԻ 2022թփսկաեի Ի1 876-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԱՄԱՐՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 25 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌ ՈԻՑՄ Ա Ն ԵՎ ՍՊԱՍԱԲԿՄԱՆ ՀԱՄԱԲ ՆԱէսԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹ ՅՈԻՆՆԵԲԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՆՈԻՇ ՎԱԶԳԵՆԻ ՍԱՅԱԴՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻԲԱՎՈԻՆՔՆԵԲԸ ՎԵԲԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱԱՑԵ ՏԲԱՄԱԴԲԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրա վուեքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպսւնված անհատական 
բնակելի տների կարզա վիճա կի մւսսին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորւ(աւոիվ 
իրավական ակտերի ւէասիև» ՀՀ օրենքի 1 ֊ իև հոդվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնակաոա վարման մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հոդվածի 24) կետի և ՀՀ Կառւսվւսրությաև 
29.12.2005թ. «Հա յա ստա նի Հանրապետությսւն քաղաքային և զյուղսւկաև բնսւկավւսյրերում 
ներբնակւսւլայրււղին ւսշխարհազրական օբյեկտների աևվանւսկոչմւսև, անվանափոխության, 
անշւսրժ գույքի՝ ըստ ղրւս զտևվեյու և /կա մ/ տեղակայման վայրի համարակալմաև, 
հասցևավորման ու հասցենևրի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրանցման լիւսզոր մսւրմիև սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացոււհւևր և 
ւիուիոխուլՅյուևևեյւ կատւսրելու մասին» ՀՀ կառավարությսւն 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պւււհսւևջներով, հիմք ընդուևելով 21.10.2022թ. տրված Գւսվառի հողային բարեփոխումների և 
սեփսւկանաշնորհման հանձևաժողովի 05.11.1991թ. թիՎ 270 որոշումից քաղւլածքր, Գավառ 
համայնքի Ղա մա րյաև եղբայրներ փողոց թիվ 25 հւսսցեի սևփականատեր Անուշ Վազզևևի 
Սայաղյաևի /ծևված 14.08.1954թ./ դիմումը, «Հայր և որդի Ղւսվոյաևներ» Ս Պ Ր ֊ի  կողմից տրված 
հողամասի և շինություևների հատակազծերը, համաձայև որոնց Գավառ համայնքի Ղամարյան 
եղբայրներ փողոց թիվ 25 հասցեում գտնվոդ հողամասը չափսւգրվել Է, հատկացվել Է 0 .0 3  հա, 
իևչր փաստացի կազլքում Է 0 .03841 հա, որը Անուշ Վազզենի Սայաղյաևին /ծևված 14.08.1954թ– 
ին/ սեւիականությաև իրաւխւևքով պաւոկանող հողւսմասն Է և հսւշվի ւսռևելով, որ օրինական 
կւսռուցվւսծ 164.15 քմ ըևղհւսևուր մա կերեսով շենք-շիևություևևերի /կաոուցված 1975թ./ 
կւսռուցման ու սպւսսւսրկւևոև հւււմւսր անհրաժեշտ 0.03841 հա հողամւսսը չի զտևվուլք ՀՀ 
հողւսյին օրենսգրքի 60-րղ հոդվածով սւււհմւսնված սւււհւհսնւսփակումների ցաևկում, ինչպես 
նւսև իևժենեյււստրանսպորտայիև օբյեկտների օտւպս(ւսն զոտիևերում, չի առաջացևում 
սերվիտուտ, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Վերւսկւււևզևել Գավւսռ համայնքի Ղւսմւսրյաև եղբայրներ ւիողոց թիվ 25 հւսսցեում գտնվոդ 
գույթւսյիև ւփւսվպփ ևկւստմւսմր Անուշ Վազզենի Սայաղյւսևի /ծևւլած 14.08.1954թ–իև/ 
հողօզաազործւհսև իրսւվունքը, բնակելի տւսև կսաուցւհսև 1ւ սպսաարկւ1աև հւսմար 0 .0 3  հա 
օրինական հատկացվւսծ հողւսւհսսից ա վելւիսա տ ա ցի օզտ ազործվող 0.00841 հա հողսււքասի



զույքային իրա վուեքեերը ճանսւչելով ևրսւ սեւիակսւնությւսն իրավունքը 0.03841 հա ընդհանուր 
մակերեսով հոդա մա սի ե օրինա կա ն կւսռուցված 164.15 րմ րևդհաեուր մա կերեսով շենք– 
շինությունևերի /կսա ուցվա ծ 1975թ./ ևկաամամբ՝ որպես օրինական աիրապետվոդ զույք։
2. Անշարժ զույքին տ րա մա դրելԳ ա վա ռ համայնք, Ղամարյւսն եղբայրներ փողոց, թիվ 25 
հւսսցեև։
3. Սույև որոշումը ներկա յա ցնել ԼԼ անշարժ զույքի կսպասւորի պետ ա կա ն կոմիտևի անշարժ 
զույքի զրաևցմաև միա սնա կա ն ստորաբւսժսւնում՝ զույքային իրսւվուևքների պետական 
զրսւնցում կա տ ա րելու համար։
4. Օրոշւևսն կա տ արման հսկողություևը ղնեյ Գավառ համայնքի ղեկա վարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւնի վրւս։

ԳԱՎԱՌ  2Ա Մ ԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

շօ ֊  թ. ֊
ք.Գսւվսա



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱ ՎԱ Ո  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյ աստ անի Հսւերապետությաե Գեղարքունիքի մարզի Դւսկւսո հւսմայևք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՁ§հձզՁբշէՋրձՈ@§տա1.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
03 ՆՈՅԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվսւկւսնի 14 877-Ա 

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկաւ|ւսրվելով «Տեղա կա ն իևքնակւսռավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-իև կեաի 
24)–րղ ենթակեաով, ՀՀ կսաավարությւսն «ՀՀ քաղաքայիև և զյուղւսկւսն բնակավայրերուն 
և ե ր րն ա կա վ այ ր ւււ յ ին ւսշխարհազրական օբյեկտների ւսնվւսնակոչման, սւնվանափոխմւսև, 
անշւսրՕ զույքի՝ ըստ դրա զտևվելու և /կսւմ/ տեղւսկապմաև ւ|այրի համարակալմաև. 
հսացեւսվորմաև ու հասցեների պետական զրանցման կւսրզր հաստատ ելու և հսւսցեների 
զրաևցմւսև լիսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և ւիոփոխությունևեր կատարելու մասին ՀՀ կառւսվարությաև 25.02.2021 թ-ի 14 233-Ն 
որոշմսւմբ, որոշում եմ

1 . ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնքի /կաղաստրւսյին ծւսծկազիր 05-021-0065-0009/ 
հւսմայնքայիև սեփսւկանություն հանդիսացող հողամւսւփց աուսնձևացնե| 0.01 140 հա 
մակերեսով հողատսւրածքը և տրա մսպ րել Գւսվսա համայնք. Գանձակ բնակավայր.
Հ. Աբրահամյաև փողոց, թիվ 28/1 հասցևն։
2 . Հողսւմասի զործսանսւկան նշաևակությունը բնակավայրերի ա յլ հողատեսքից ւիոխել 
հասարակական կաոուցապւստման հողատեսքի։



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյասաւսևի Հւսնրւսպետոևթյւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^VՁր^^^§հՋ^Ջբ6է^ր^ո@§ա^^1.^օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
03 ՆՈՅԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 878-Ա 

2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Տեղա կա ն իևքևակաուսվւսրմաև մասին» ԼԼ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 1 ֊ ին կևւռի 
24)–րղ եևթսւկեաով, ԼԼ կւսոավարությաև «ԼԼ քաղւսքայիև ն զյուղակւսն բնակավւսյրերոււք 
ներբնակավայրւսյիև ւսշխարհազրակաև օբյեկաևերի անվաևակոչման, անվւսևափո|սմաև, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զաևվելու և /կա մ/ աեղւսկապւէաև վայրի համսւրսւկալման, 
հսացևավորման ու հասցևևերի պեաակաև զրանցմաև կարզը հաստատ ելու և հասցեների 
զրւսևցւքան փազոր մւսրմին սահմա նելու լքասիև» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման ւ1եջ 
յրւսցումներ և ւիուիոխություևներ կատւսրելու լքւսսիև ԼԼ կւսոավարույ;>յւսև 25.02.2021 թ՜ի Ի1 233-Ն 
որոշւևսւքբ, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնքի /կւսղսւստրւսյին ծածկագիր 05-001-0294-0001/ 
համայնքսւյիև սեւիւսկւսևույ&յուն հաևդիււսւցող հողւսմասից աոաևձևա ցևել 0.00280 հա 
մակերեսով հողւստւսրւսծքը և տրա մսպ րել Գւսւլւսո համայնք, Զոհվսւծ Ազատամարտիկևերի 
փողոց, թիվ 2/52 հւսսցեև։
2. Հողամասի զործա ոնա կա ն ևշաևսւկությունր բևւսկւսվւսյրերի ա յլ հողւստնսքից փ ոխ ել 
րևւսկելի կառուցւսպւստւևսև հողւստեսքի։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱ ՊԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այւսստաևի Հանրապետությաէւ Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավստ, (0264)23423, (0264)22338 ^^Vտ^զպհպպ^էՋրՁո(^)բաՁ^1.^օա

Ռ Ր Ո Շ Ո Ի Մ
03 ՆՈՅԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 879-Ա 

2ԱՍՑԵ ՏՐԱ Մ ԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղա կան իևքևակառսւվարմաև մասին» 22 օրենքի 35-րդ հողվածի 1-ին կևսփ 
24)–րդ ենթակեաով, 22  կառավարության «22 քաղաքային և զյուղսւկաև բևակավայրերում 
ներրևակավայրային աշխարհա զրական օբյեկտևերի անվաևսւկոչմաև, աևվւսնաւիոխմաև, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրա զաևվելու և /կսւմ/ տեղակապման վայրի հւսմարակալման, 
հււացևավորման ու հասցեների պետական զրւսնցմաև կւսրզը հաստատելու և հասցեների 
զրաևցմսւև լիսպոր մսւրմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Նորոշմա և մևջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատսւրելու մասին 22 կառավարության 25.02.2021 թ-ի 19 233-Ն 
որոշմամբ, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. 22 Գեղա րքուեիքի մա րզի Գավառ համայնքի /կաղաստրւսյին ծածկագիր 05–001–0294–000ւ/ 
համւսյնքայիև սեփսւկանություև հանդիսացող հողամասից առսւևձևացնել 0.00396 հա 
մակերեսով հողւսաարածքը հ տ րա մա ղրել Գավառ համայնք, Ազատությաև 2-րղ փողոց, 4-րղ 
ւսնցուղի, թիվ 4/51 հւսսցեև։
2. 2ողամսւսի զործառնա կան ևշանակությունը բևւսկաւիսյրերի ա յլհողա տ եսքից ւիոիւել 
բևակևյի կւսռուցապատմաև հողսւտեսքի։
3. Մույն ոյաշումյւ հիմք Է պետական զրաևցում ստ ա նա յու համար։



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱԲՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱԲՋԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւսւոանի Հա ևրա պ ետ ությա ե Գեղարքուեիքի լքւսրզի Գսւվաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի լքւսրզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՅր^^Ց§հՋ^Ձք6է^1րՋո@^1ՈՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
04 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 880-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Հ.Պ Ա ՐՈ Ն ՅԱ Ն  ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 11 ՀԱՍՑԵԻ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌ ՈԻՑՄ Ա Ն ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԲ ՆԱ ԽԱ ՏԵՍՎԱ Ծ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ 
ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹ ՅՈԻՆՆԵԲԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՍԵՆ ԱԼԲԵՐՏԻ ՄԱԲՏԻԲՈՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 

ԻԲԱՎՈԻՆՔՆԵԲԸ ՎԵԲԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏԲԱՄԱՂԲԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Իրսսխ ւնքը հասւռատող ւիւսստսւթղթերր չպահււլաևվւսծ անհատւսկւսև 
բնակելի տևերի կարզավիճւսկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, 26 դեկտեմբերի 
2002թ–ի Ի1 510-Ն օրենքով, «Նորմատիվ իրավական սւկտևրի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ իև հոդվածի 2 ֊ 
րղ մասի, «Տեղա կա ն ինքնւսկառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և ՀՀ 
Կւսռւսվարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրսւպետությաև քւսղւսքային և ղյուղւսկւսն 
րնսւկավայրերում ներբնա կա վա յրա յին ւսշխարհսպրակաև օբյեկտների աևվաևակոչմաև, 
աևվանափոխությաև, աևշւսրժ գույքի՝ ըստ ղրւս գտնվելու և /կա մ/ տեղակայմաև վայրի 
հւսմարակալմաև, հասցեւսվորման ու հասցեևերի պետական զրանցման կարգը հաստատելու և 
հասցեների զրանցման լիւսզոր մարմին սւսհմսւևելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսև մեջ 
լրացումներ ե փոփոխություևներ կատարելու մասին ՀՀ կւսռավսւրության 25.02.2021 թ ֊ի  Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 01.11.2022թ. տրված Գւսևձւսկ համայնքի հողային 
բարեւիոխումևերի և սեփակաևաշևորհմաև հանձնաժողովի 05.02.1991թ. թիվ 1 և 20.02.1991թ. թիվ 
3 որոշումևերից քաղվածքը, ըստ օրենքի ժառանզությաև իրավուևքի վկւսյսւզրով /տրված 
25.10.2022թ–ին/ զույքի նկատմամր ժառանգ Արսեն Ալբերտի Մարտիրոսյսւևի /ծևված 
26.03.1970թ./ դիմումը, «Դավիթ Առաքևլյւսն» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի ն շիևությունևերի 
հատակւսզծերը, հաւհսձայև որոնց Գավառ համայնքի Գանձւսկ բնակավա յրի Հ . Պարոևյաև 
փողոց թիվ 11 հասցեում գտնվոդ ընդհանուր հողամասր չւսփազրվել Է, հատկսւցվեյ է, 0.17 հա, 
իևչր փաստացի կազւ1ում Է 0.20993 հւս, որը Արսեն Ալբերտի Մարւռիրոսյաևին /ծևված 
26.03.1970թ./ ժառանզությաև իրա վունքով պատ կանող հողամասն Է և հաշվի ւսռևե|ով, որ 
օրինական կաոուցված 118.60 քմ մա կերեսով շեևք-շինություևևերի /կւսռուցվւսծ 1938–1980թթ./ 
կառուցման ու սպասարկմւււև հւսմար անհրաժեշտ 0.20993 հա հողւսմւսսը չի զտևվում ՀՀ 
հողային օրենսգրքի 60-րղ հոդվա ծով սւսհմանված սահւևսնափակումների ցւսևկում, իևչպես 
նւսե ինժեևերա տրաևսպորտային օբյեկտների օտարման գոտիներում, չի ւսոաջացնում 
սերվ|ււռոււռ, ո ր ո շո ւմ ե մ



1. Վերսւկաևզնել Գավսա համայնքի Գանձակ բնակավայրի 2,.Պարոևյւսև փողոց թիկ 1 1 
հւսսցեում զտնվող զույքա յին միսւվորի նկատմամբ Արսևև Ալբերտի Մարտիրոսյանի /ծնվսւե 
26.03.1970թ–իև/ հողօզտազործմսւն իրավուևքը, բնակելի տան կսաուցման և սպասարկմսւն 
համար հատկսւցված հողա մա սի զույքային իրավուևքևերր ճաևսւչելով նրա սեփականությաև 
իրավուևքը 0.20993 հա ընդհանուր մա կերեսով հողամսոփ և օրինական կսաուցվւսծ 118.60 քմ 
ընղհսւևուր մա կերեսով շիևություևների /կսաուցվւսծ 1938 1980թթ./ նկւսամամբ՝ որպես 
օրինական տիրապ ետվող զույք։
2. Անշարժ զույքին տրւսմադրել Գավսա համայնք Գանձակ բնակավայր, ձ. Պարոևյան փողոց, 
թիկ 11 հսւսցեև։
3. Սույև որոշումը ներկա յա ցնել ԼԼ անշարժ զույքի կւսղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միա սնա կա ն ստորաբաժանում՝ զույքային իրսւվուևքևերի պետական 
զրսւնցում կա տ ա րելու համար։
4. Որոշմւսև կատւսրմաև հսկողությունը դնել Գավսա համայնքի ղեկա վարի տեղսւկսղ Գ. 
Բոշյանի վրա։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏԶԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ ԱՎԱՐ

ճայաստսւնի 2.ւսևրապետությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Գսււ|ստ համայնք

2.2., Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ա/ՁոզՁ§հՋզսրւԱտՋՈ@§ւոՋմ.օօա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
04 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաևի Ի1 881-Ա

«ԳԱՎԱՌ 2.ԱԱԱՅՆՔԻՆ ՊԱՏԿԱՆՌՂ ՓՈ1սԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ԱՃՈԻՐԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ 
ՕՏԱՐԵԼՌԻ ԵՎ ԱԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ ՍԱ2ԱԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ» ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ 03.10.2022Թ. Ա 758-Ա ՌՐՌՇԱԱՆ ՄԵԶ ՓՌՓՈԽՌԻԹՅՈԻՆ ԿԱՏԱՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավստ վելով «Նորմւսաիվ իրսւվական սւկտերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մւսսի, 
23-րղ հողվածի, Յ Յ ֊ր ղ  հողվածի 2) կետի, 34-րղ հողվածի, «Տեղական ինքնւսկառավարմաև 
մասին» ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվածի 1 ֊ իև մասի 24) կետի, «2.րապարսւկսւյին սակւսրկտ թյունների 
մասին» 2,այաստաևի 2ւսևրապետությւսև օրենքի ղրույթնևրով, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. «Գավառ համայնքին պւստկաևող փոխաղրամիջոցևերն աճուրղսւյիև վա րզով օտարելու և 
մեկնսւրկային զին սահմա նելու մասին» Գավսա համայնքի ղեկավարի 03.10.2022թ. որոշմսւև մեջ 
կսւտարևլ հետ նյա լ փոփոխությունը.
1) Ռրոշմւսն 1-ին մսւսից հւսնևլ «1Ն\1\1Ճ.2–5511 մակևիշի 794 ՍՏ 34 պետհամարսւևիշի» 
ր ա ռ ա կ ա պ սւ կ ց ությ ո ւևը.

2) Ռրոշմւսն 2 ֊ ր ղ  մսւսից հսւնելՑ) կետը «1Ս\.ա\.2–5511 մակնիշի 794 ՍՏ 34-900 000 ԼԼ ղրամ» 
բ սւ ռ սւ կ սւ պ ա կ ց ո ւթ յ ւս մ ր.

2. 2.աևձնարւսրել ւսճուրղային հտնձևաՕողովին սույն փովաիաւթյուևն իրա զեկել սւճուրղի 
վերւսրերյալ պաշտոևակաե ծանուցումներով։

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտ նում պւսշտոևակաև հրսւպւսրակմանը հաջորղող օրր։

20 ֊  թ. ֊  
ք.Գավսա



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱ ՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստ անի Հաևրապետությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Դավսա համայնք

ՀՀ> Գեղա րքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §տ/էազՁ§հսզպ36էա։ՋՈ@լ>րոՁմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
04 ՆՈՅԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 882-Ա

ԳԱ ՎԱ Ո  ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈԻՋԵՈԻՄ 
ՓՈՓասՈԻԹՅՈԻՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղա կան ինքնակառա վարմա ն մասին» Հայասաանի Հաևրապետությսւն 
օրեևքի 35 եողվա ծի 24), «Հայասաանի Հանրապեաության րյուջեաային համակւսրզի մասին» ՀՀ 
օրեևքի 33-րղ հողվւսծի 3-րղ կեաերի պահանջներով, հիմք ըևղուևելով Գավառ համայնքի 
ավազսւևու 2022 թվականի ւիեարվսւրի 25-իթիվ 24-Ն որոշման 8-րղ կետը, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Գավառ համայնքի 2022 թվականի բյուջեում կաաւսրևլ հետ նյա լփ ոփ ոխ ություևևերը.

1) 01 րւսժնի 6 խմբի 1 ղասի /ընդհանուր րնույթի հանրսւյին ծառայություևևեր (ա յլ ղասերին 
չպսւտկաևող) զործառնւսկան ղասակարզման 5134 /ևախազծահետւսզոտական ծախսեր/ 
տևտեսազիտական հողվածը պակա սեցնել 950.000 /ինն հարյուր հիսուն հւսզւսր/ ՀՀ դրամով, որն 
ավելացնելՕւ բաժնի 1 խմբի 1 ղա սի/օրենսղիր և գործադիր մա րմինևեր/ զործառնական 
ղասակարզման 5121 /տ րա ևսպ  որ տային սսւրքավորումևեր/ տևտեսա զիտակա ն հողվածին 
Գսւվառի համայևքապետւսրաևին պատկսւևող ԳՕԳՕԳՃ 0\.1՝Ժ11Գ 2.4 մսւկևիշի թեթհ մւսրղատար 
ւսվտու1եքեևայի /պ ետ . համարւսևիշ 990 օօ 61/ շարժիչի կա պ իտ ա լ վերանորոզման համար։
2) 01 բաժնի 1 խմբի 1 ղասի /օրենսղիր և զործւսղիլւ մարմինևեր / զործառնա կան ղասակարզման 
4251 /շևևքերի և կսաույցների ընթացիկ ևպւոզում և պահպւսնում. տևտեսազիտական հողվածը 
պակսաեցևել 400.00 /չորս հարյուր հազալւ/ ՀՀ ղյւսւմով, որն ավելսւցևել ևույն զործառնական 
ղասակարզման 4214 /կա պ ի ծառայություևևեր /տ ևտեսազիտ ական հողվածին փոստային 
ծառսւյություև ձեռք բերելու համար։

2. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտևում հրապարակմսւև հսւջորղ

20 ֊  թ. ֊
ո  0 . 1 1 1 . 1 . ո ր »

ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ


