
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստ անի Հւսևրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք
Հ.Լ Գեդարքունիքի մարզ, ք. Գավւսռ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՁթօէաՋՈ@պոտ1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի 14 866-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԻՆԻՍԻ 29-Ի ԹԻՎ 444-Ա ՈՐՈՇՈԻՄԸ 
ՈԻԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՊԵՏՐՈՎԻ 
2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 25 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱ1ՍԱՏԵԱՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՕՆԻԿ ՕՀԱՆ9.ԱՆԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ՄԱՆՈԻՇԱԿ 

ԹՈՐԳՈՄԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆԻ, ԱՐՏԱԿ ՕՆԻԿԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ՀՈՎԻԿ ՕՆԻԿԻ ԱՎԵՏԻՄՅԱՆԻ 
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավւսրվելով, «Ինքնակամ կսաուցված շեևքերի, շինությունևերի եվ ինքնակամ զբադեցված 
հոզամասերի իրավւսկաև կսւրզավիճակի մասին» 26.12.2002թ. ՀՀ ՀՕ-510-Ն օրեևքի 7-րդ 
հոդվածով, Տեղական Ինբնակսաավւսրման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Կսասւվարության 29.12.2005թ. «Հայւսստանի Հանրւսպետության քաղաքւսյիև 
ն զյուղակաև բնակւսվայրերում ներրևւսկսւփսյրայիև աշխարհագրական օբյեկտնևրի 
աևվսւևակոչման, սւնվաևափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ դրսւ զտնվևլու ն /կամ/ 
տեդւսկայմաև վայրի համսւրակալման, հասցեւսվորման ու հասցևևերի պետական զրանցմւսն 
կւսրզր հաստատելու ն հսւսցեների զրանցմւսն լիազոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշմաև մեջ լրացումներ ն փոփոխություններ կատարելու. մասին ՀՀ կառսւվարության 
25.02.2021 թ ֊ի  14 233-Ն որոշմսւն պահանջներով, հիմք ընդուևելով Օնիկ Օհանջանի 
Ավևտիսյւսնի/ծնվսւծ 26.04.1954թ–իև/ ըևտւսնիքի սւևուևու| փսատաթղթերով ունեցած 1.0701 հւս 
մակերեսով հոդամասի չափը, Օնիկ Օհանջանի Ավետիսյւսնի ըևտանիքի անունով 
կադաստրայիև զործում սակա, «Հողային բարեփոխումնևրի և սեփականւսշնորհման 
հսւնձևսւժոդովի» 1991 թվակւսևի թիկ 16 որոշումիդ՝ Գսւվսա համայնքի կոդմից տրւիսծ 
քադկածքը, որի հսւմաձայն ընտանիքը ստւսցեյ Է 0,13 հւս տնամերձ հողւսմաս, որից պետական 
զրւսևցում Է ստացել 0,0776 հւս մակերեսով տնամերձ հոդամասր (վկայական 14 29042022-05֊ 
0053) ն Օնիկ Օհանջանի Ավետիսյւսնի դիմումը, «Դավիթ Աոաքելյաև» ԱՁ-ի կոդմից տրվսւծ 
հոդւսմասի հատակազհերը, որի համաձւսյն Գավառ համայնքի Հսւցսաատ Թւսղամասի 
Պետրովի 2-րդ փողոց թիվ 25 հսւսցեում զտևվող ընդհանուր հողամասը չւսփազրվե| Է 
/ծածկագիր 05-001-0745-0022/, ն նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի Հսւցսաատ 
Թադամասի Պետրովի 2-րդ փողոց թիվ 25 հսւսցեի հոդամասր փաստացի կազմում 1; 0.30 հւս, 
որից 0.0524 հա հողւստարածքը օրենքի ուժով հանդիսանա մ Է Օնիկ Օհանջանի Ավետիսյաևի 
/ծնվսւծ 26.04.1954թ–ին/ ընտսւնիքին պատկաևող հողամասը, ն հսւշվի առնելով, որ փաստացի 
տիրապետվող 0.30 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրևևսզյւքի 60 ֊րղ  հոդվւսծով 
սանմսւևփսծ սահմւսնափւսկումևերի ցւսնկում, իևչպես ևաե իևժեներատյււսևսպորտւսյիև 
օբյևկտևերի օտարմւսև զոտիներում, չի սաւսջացնում սևրւ1իտուտ, որոշումեմ



1. ք 1 ւ(3լւ կորցրսւծ ճանսւչել Գավառ համայնքի րյեկսւվարի 2022 թվականի հուևիսի 29-ի թիվ 444–
Ա որոշումը։
2. Վևրակսւնզևել Գավառ համայնքի մացսաատ Թաղամւսսի Պետրովի 2-րղ փողոց յփվ 25 
հասցևում զտնվող՝ Օնիկ Օհւսնջանի Ավետիսյաևի/ծևված 26.04.1954թ֊ին/ ըևաանիքի կողմից 
փաստացի սւիրապետվող, զույքւսյին միավորից 0 . 13հսւ–ից պետական զրսւևցում չստացած
0.0524 հսւ մակերեսով հողամւսսի Օնիկ Օհաևջաևի Ավևտիսյւսնի/ծնվսւծ 26.04.1954թփև/, 
Մանուշակ Թոլպոմի Ղարիրյւսնի /ծնվսւծ 03.10.1958թ–իև/, Արաակ Օնիկի Աւ1եաիսյսւնի /ծևված 
16.01.1980թ–իև/, ձովիկ Օնիկի Ավետիսյաևի /ծնված 26.12.1978թ֊ին/ հողօզսոսզործմաև 
իրավունքը և փասաաթղթերով ունեցած 1.0701 հա հողամասի 20 տոկոսի, որը կսպմում է 0.2140 
հսւ, 26.12.2002թ. ՀՀ 2.Օ-510-Ն օրենքի 7-րղ հոդվածով ճանսւչել նրաևց սեփականությսւն 
իրավունքը 0.0524 հա + 0.2140 եա = 0.2664 հա մակերեսով հողամասի նկաւոմամր՝ որպես 
օրինական ւոիրւսպետվող զույք։
3. Գւսվւսռ համայնքի մացառ ատ Թւսղամասի Պետրովի 2-րղ փողոց թիվ 25 հասցևում ղտնվող՝ 
Օնիկ Օհւսնջանի Ավետիսյաևի /ծնվւսծ 26.04.1954թ–իև/ րնտւսնիքի կողմից փաստացի 
տիրապետվող 0.30 հա հողատարսւծքից 0.2664 հա մակերեսով՝ որպես օրինական 
տիրապետվող հողսւմասիև կից, փաստացի ավելօգտաղործվող 0.0336 հա մակերեսով 
հողւսմսաը ճսւնաչելհամայևքւսյիև սեփակաևություն տրամսւդրելով Գսւվսա համայնք 
մացառւստ Թւսղամասի Պետրովի 2-րղ փողոց թիվ 25/1 հասցեև ն ուղղակի վաճառքի կսւրզով 
օտւսրել Օնիկ Օհւսնջանի Ավետիսյաևիև/ծևված 26.04.1954թ֊ին/, Մանուշակ Թորզոմի 
Ղւսրիրյանիև/ծևված 03.10.1958թ–ին/, Արտակ Օնիկի Ավետիսյաևիև/ծնվսւծ 16.01.1980թ֊իև/, 
մովիկ Օնիկի Ավետիսյաևիև /ծնվսւծ 26.12.1978թ֊իև/, հողամասի 1 քմ-ի համար կւսղսատրային 
30%-ի չափով 154.44 /մեկ հարյուր հիսունչորս ւսմրողջ քառսւսուչորս/ մմ դրամ րնղհամևնը 
336x154.44-51900 /հիսունմեկ հազար իննր հարյուր/ ԼԼ ղրւսմ Գավառի համայնքապետարանի 
900175101345 հւսշվեհամւսրիև վճսւրելու պայմանով։
4. 0.2664 հա եողւսմսաին տրամսպրելԳավառ համայնք մսսյւսռատ թաղամսւսի Պետրովի 2-րղ 
փողոց թիվ 25 հասցեև։
5. ձաևձնարսւրել աշխատակւսզմի համապատասխան աշխատակցին օրենքով սահմանվսւծ 
կսւրզովՕնիկ Օհւսնջանի Ավետիսյաևի /ծնվւսծ 26.04.1954թ֊ին/, Մանուշակ Թորզոմի 
Ղարիրյւսնի /ծևված 03.10.1958թ–իև/, Արտակ Օնիկի Ավետիսյաևի /ծնվւսծ 16.01.1980թ ին/, մովիկ 
Օնիկի Ավետիսյաևի /ծնվւսծ 26.12.1978թ–ին/, հետ կնքելու 0.0336 հա մակերեսով հողամասի 
ուղղակի վաճառքի պայմանադիր։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կւսղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքւսյին իրսւվուևքևերի պետական 
զրսւևցում կատարելու համար։
7. Օրոշման կատարմաև հսկողությունր ղնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա։
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մԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապեաությաե Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^V̂ ր^^̂ §հ̂ ^Ջբ6էՅրՋՈ@§րրա̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՄԻ Մ
01 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 867-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻԽԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈԻՍԱՆ ՀԱՎԱՍՈԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 8 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎՐՈԻՅՐ ԽԱՉՈՅԻ ՄՈԻՐԱԳՅԱՆԻ, 
ՄԱՆՎԵԼ ՎՐՈԻՅՐԻ ՄՈԻՐԱԳՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ Ս՜ԱՄԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևբը հաստատող փաստսւթղթերր տպահպանվսւծ անհատական 
բնակելի տների կսւրզավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմսւտիվ 
իրավակւսն ւսկտերի մասին» ՀՀ օրէնքի 1-ին հողվսւծի 2 ֊րղ  մասի, «Տեղական 
իևքևակառսւվարման մասին» ՀՀ օրէնքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի և ՀՀ Կառավալտւթյսւև 
29.12.2005թ. «Հայաստսւևի Հանրապետությաև քաղաքսւյին և զյուղսւկան բնակավայրերուն 
ևերրևակավայրային աշխարհսւզրական օբյեկտների աևվանակոչմաև, անվանսւփոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրւս զտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համսւրակալման, 
հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցմւսն կարզը հաստատելու և հսւսցևների 
զրանցմւսև փազոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մևջ լրացումներ ն 
փոփոխությունևեր կատարելու մասին ՀՀ կւսռավւսրության 25.02.2021թ ֊ի  Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունեյով 25.08.2022թ. տրվսւծ Սւսրուխաև համայնքի հողային 
րարեփոխումների ն սևփւսկւսնաշնորհմաև հանձնաժողովի 02.04.1992թ. թիվ 8 ն 28.05.1993թ. թիվ 
11 որոշումևևրից քաղվւսծքը, ըստ օրեևքի ժառսւնզության իրավունքի վկայսպրով/տրվսւծ 
05.10.2022թ. զույքի նկսսոմամբ ժառաևզ Վրույր Խսւչոյի Մա րադյւսևի/ծնվսւծ 10.02.1942թ֊իև/ 
ղիմումր, «Գավիթ Առաքելյսւև» ԱՁ-ի կողմից տրվսւծ հողամասի ն շինույ&յունևերի 
հւստակազծերր, հալքաձայև որոնց Գավառ համայնքի Սարուխաև բևակւսվայյւի Գուսսւն 
Հավասու փողոց թիվ 8 հսւսցեում գտնվող հողամասը չսւփազրվելէ, հատկացվելէ 0.22 հա, ինչը 
փաստսւցի կազմում է 0.22738 հա, որը Վրույր Խաշոյի Մուրւսղյաևիև /ծնված 10.02.1942թ./ 
ժառւսնզությաև իրավուևքով պատկւսևող հողամասն է և հւսշվի առնելով, որ օրինական 
կառուցված 218.30 քմ ընդհանուր մակերեսով շեևք-շիևությունների /կառուցված 1974֊ 1980թթ./ 
կւսռուցման ու սպասսւրկման համար անհրաժեշտ 0.22738 հսւ հողամասը չի զտևվում ՀՀ 
հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվսւծով սահմաևված սահմանափակումների ցւսևկում. իևչպես 
նւսև ինժեևերատրանսպորտւսյին օբյեկտների օտսւրման զոտիևերում, չի առսւջացնում 
սևրվիտուտ, որոշումեմ



1. ՎևրականդնելԳսւվառ համայնքի Սարուխաև բնակավայրի Գուսան Հափսսու փողոց թիվ8 
հսւսցևում գտնվող դույքային միավորի ևկատմամբ Վրույր Խաչոյի Մուրադյանի /ծնկած 
10.02.1942թ–ին/, Մւսնվել Վրույրի Մուրադյանի /ծևված 31.08.1969թ–ին/ հողօդտադործմաև 
իրսւվունքը, բնակելի տան կաոուցման և սպասսւրկմաև համար 0.22 հա օրինական հաակացվսւծ 
հոդամասից ավելփասաացի օզաազործվող 0.00738 հա հոդսւմասի դույքային իրավունքները 
ճաևսւչելով նրաևց սեփականությաև իրավուևքը 0.22738 հա ընդհանուր մակերեսով հոդսւմասի 
ն օրինական կաոուցված 218.30 քմ մակերեսով շինություևևերի /կառուցված 1974–1980թթ./ 
նկաամամբ որպես օրինական տիրապետվող դույք։
2. Անշարժ դույքին տրամադրել Գսւվաո համայնք, Սարուխաև բնակավայր, Գուսան ձավասու 
փողոց, թիվ 8 հսւսցեն։
3. Սույն որոշումը ներկայացնելՀՀ անշարժ դույքի կադւսստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ դույքային իրսւվուևքների պետական 
դրանցում կատարելու համար։
4. Որոշմաև կատարմաև հսկոդությունը դնելԳավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի կրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԷ^ՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.սւյաստանի 2.ւսևրւսպևւռության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավւսռ համայնք
22. Գեղարքոևեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\–ՁրւզԶ§հՁզՁր6էՁրՋո@§աՁԱ.օօա
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ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Քյսւրամ Մամեյի Մսաոյանը / աևձեազիր 004776159. ՀԾՀ 2211680410, եասցեն Արմավիրի 
մարզ, Վաղարշապատ համայնք. Վաղարշապատ, Թորոս Թորսւմաևյան փողոց, Ի230/, զավթնլ Է 
սեփակւսնոևթյան իրսոխւևքով պետությւսնը պատկանող հողատարսւծքը ինչի կւսպակցությամբ 2022 
թ վակ անի հոկտեմբերի 07փն «Վարչարարույպան հիմուևքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեևքի 
30-րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի հւսմայևքաւդետարաևի ւսշխատակազմում 
հւսրւսցվելէ վարչական վարույթ՝ «Վարչական իրավաիոսխտումների վերւսբերյալ» 2,2. օրեևսզրքի 48-րղ 
հոդվածով սւսհմանված տուզանքի զումայւի զանձմաև հւսրցի քևնության նպատակով։ «Վւսրտարարությսւն 
հիմունքների ե վարչական վարույթի ւհսսիև» Հայասւուսնի Հւսնրաւդետությւսն օրեևքով սահւևսնւիսծ 
վարզով հսւրուցված ե իրւսկանսւցված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի փաստական 
հւսնզսւմանքների բազւ1ւսկողւ1սւնի, լրիվ և օբյեկտիվ քևնության սւրդյունքում, բացահայաեյով զործի բոլոր 
հսւնզաւնսնքները, փսրչական մւսրւփնը հւսստաւռւիսծ Էհաւ1սղւամ հետևյսղը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմսւձայն 2,2, ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւռրամւսդրվւսծ տփսւլևերի նշւիսծ զույքը հւսնղիւււսնում է ւզետական 
սեւիակւսնություն, որը Քյարաւք ՄաՄեյի Մստոյւսնի կողմից ւսուսնց հաւհսպաւռասխւսն յՅայլտվույՅյան 
զւսվթվել է և իրւսկանացվել է անասնազլիւաքւսնւսկի արւսծեցում, ինչն հանդիսանոււք է ւխւրչսւկաև 
իրաւ|ւսխւսխտումևերի ւէւսսիև 22 օյւեևքի 48-րդ հողւլածի դրույյ&ների խւսխսասհ Պեւռակաե կամ 
հսս1սւյնքւսյին սևւիակաևություն հանդիսացող հողամւսսերն ինքնակաււ զւսւլթևլու համւսր Վւսրչսւկւււն 
իյ՜աււլսփւաիւտոււքևերի ւլելւաբելւյալ ԼԼ օրենսզրքի 48-րղ հոդվածը սահմանում Է պատասխանւստվություն 
սահւ(սւնւլած նւ|ազազույն աշխսւտաւխտձի երկուհարյուրապւսւոիկի /եյւկու հսւրյույւ հսւզւսր դրւււմ/ 
չւսփով։
2022 թվւսկանի հոկտեմբերի 07-ին «Վւսրչայււսյւությև հիւ1ունքների և վալւչւսկւսև վւսրույթի մասին» ԼԼ 
օրենքի 30-րդ հողւիսծի 1 ֊ին  ւէասի «բ» կետի հիմքու( Գավւսռի հւսմայնքապետալւանում հսդւուցված 
ւիսրչւսկւււև ւիսրույթի շրջանակներում 2022 թվսւկանի հոկտեմբերի 20-ին հրավիրվելեն վարտլսկան 
վարույթի լսոււքևեր, որիև մասնակցելու ևւդսւտակով պատշաճ ծսւնուցվել Է (հիմբ ծսւնուցու ւ1և աոձեոն 
ստւսնւսլը ւ1ևրժելու հւսվասւռումը և ԼԼ ինւոերևեւռով ծանուցւէսւն կայքի 12.10.2022թ ծւսնուցոււկւ) 
քւսդւսքւսցի Քյարւսմ Մստոյւսնը։ Վերջիևս չի ներկայացել վստչակւսն ւլսդւույթի լսումներին։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԼՌԻ 2.ԻՄՆԱՎՌՐՌԻՄԸ

ԼԼ Սւսհւքւսնադրության 31-րդ հողւիսծի հսււէւսձւսյն յուրաքանչյուր ոք իրավուևք ունի իր հայնցողությամբ 
ւոիրւսպետելու, օզւոազործեյու, տնօրինելու ե վտակելու իր սեփւսկանությունը։ Սեփականության 
իրւսվունքի իրւսկանւսցոււփ չպեսւք Է վնաս պատճսաի շրջակա միջավայրին, խախւոի այլ ւսնձւսևց,



ձամւսձայն ԼԼ Սւսհմանւսդրության 47 ֊ր դ  հոդվածի յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է պահպանէդ 
Մահմաևւսղրությունը և օրեևքնևրը, հսւրգել այլոց իրավուեքեերե ու օրիևսւկաե շահերը։ 
ձւսմայնքի ղեկավարը, հսւմաձայն Տեղական ինքնակառափսրման մասին ԼԼ օրենքի 43-րղ հողվւսծի 1-ին 
մսւսի 5) կետի, համայնքի քսպաքաշիևակաև ծրագրսւյին փաստաթղթերիև համապատասսւխան 
ձւսյաստանի ձաևրապետությաև օրեևսղրությւսմբ սահմանված կսւրգով տափս է
ճարաարապետահատակազծային աոաջաղըսւնքներ/նսփւաղծմաև թույլավություև/, իսկ նույն հողվւսծի 1– 
ին մսւսի 4-րղ կեաի կանխարղելում ու կասեցնում և վերացնում է հողօզաագործումը։
2.սւմաձայն Տեղական ինքնակառափսրման մասին ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 1 ֊ին  մսւսի 24 կեւոի, 
համայնքի ղեկավարն իր իրավսաության շրջանակում ընղունում է որոշումներ, իսկ 28) կետի օրենքով 
նւսխաաեսված ղեպքերում ե կտրգով անձանց ենթսւրկում է վարչական պաաասխաևաավության։ 
Վարչական իրավւսխախաումների վերարեյղալ ԼԼ օրենսղրքի 48 րղ հողփսծը սահմանում է, որ 
պետական կամ համայնքսւյին սեփակսւնություն հւսնղիսացող հողամւսսերն ինքնակամ զւււվյ^ելը 
առաջւսցևում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվւսզագայն աշխատավարձի 
երկու հւսրյուրապատիկի չափով։
2,ամսւձւսյն Վարչական իրավսւխախտումների վերւսբերյալ 2.2. օրենսգրքի 2191-րղ հողվսւծի 2-րղ մւսսի, 
տեղական ինքնակառափսրման մսւրմիններև իրենց իրավսաության սահմաններուն քննում են նույն 
օրենսգրքի 84-րդ հողվսւծով նսվսատեսված վարչական իրավտխսվստման վերւսբերյալ գործևրր, իսկ նույն 
հողվւսծի 4-րղ մսաը սահւքանում է, որ տեղական ինքնսւկաոավարման մւսրմնի անունից վարչական 
իրավախախտման վերւսբերյալ գործեր քննելու ե վարչական տույժ նշւսնակելու իրավուևք ունի համայնքի 
ղեկավարը։
Ելնելով վերոգրյափց և ղեկավարվելով Սահմանաղրությամբ, Տեղական ինքնւսկառավարմաև մասին, 
վսղւչւսկան հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին ԼԼ օրևնքների, Վարչական իրավսփսսքստումների 
վերսւբերյալ22 օրենսգրքի ղրույթներով, որոշումևմ

1. ՊայւսւավոյւեցևելՔյւսրամ Մամեյի Մստոյանին անհապաղ կասեցնել (դաղարեցևել) Գսսիսո համայնքի 
վարչական տարածքում գտևվող պետական սեփակսւնություն հանդիսացող հողամասի ինքնակամ 
գսւվթումը և նշված տարածքում աևասնւսգլխաքաեակի սւրւսծեցումը։
2. Գավսա համայնքի վսղւչակւսև տարածքում գտևվող պետական սեփակսւնություն 
հանղիսացողհողամասը զավթելու համար Քյարսւմ Մամեյի Մսաոյւսնիև տուգանել 200 000 երկու 
հարյուր հազար/ ԼԼ դրամ։
3. Տուգանքի գումարը ենթակա է վճարման Գաւիսռի համայնքւսպետարանի 900175101105 
ձաշվեհսւ մարին։
4. շՍույև որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գսւվաոի հւսմայնքապևտիև դրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի մանրապետությւսն վարչական դատարան 
երկամսյա ժամկետում։
5. Մույև որոշման պահանջները չկսաւարելու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական 
վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կսւրգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմսւն ԼԼ ԱՆ ԴԱ2Կ ծառսւյության միջոցով անբողոքարկելի ղաոևալուց հետո եռամսյսւ 
ժամկեսաւմ։
6. Սույն որոշման կատարմսւն ըևթացքի նկատմամբ հսկողությանև իրականացնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
7. Սույն ոյւոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մասին օրենքով սահմւսված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։

2ԱՄԱՑՆՔԻ

ք.Գսւփսռ *

/
Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՄՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապետությաև Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր̂ ^Ջ§հՅ̂ Ձք6էաՁՈ(̂ )̂ րոՋ̂ 1.̂ օա

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

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԳ ԱՆՑՈԻՂԻ ԹԻՎ 10 ՀԱՄՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱէսԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱԼՎԵՐԻԿ ԳԵՏԵՎՈՆԻ ՀԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆԻ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 
ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՉԱՏԻԿՅԱՆԻ, ՌՈՋԱ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՉԱՏԻԿՅԱՆԻ, ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՉԱՏԻԿՅԱՆԻ 

ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Իրաւխւևքը եսւււաաաող ւիասւոսւթղթերր չւղահպաևված աևհաւռւսկւսն 
բնակելի տների կսւրզավիճւսկի ւևււսիև» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմւստիվ 
իրաւիսկան ւսկաերի լքասիև» ՀՀ օրեևքի 1-ին հողվսւծի 2 ֊յւղ մասի, «Տեղական 
ինքնսւկւսռսւվւսրմսւև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվւսծի 24) կետի և ՀՀ Կւսռւսվարության 
29.12.2005թ. «Հայաււտանի Հաևրւսւղետության քաղաքսւյին և զյուղակսւև բնւսկակայրերում 
ներբնւսկւսկայրւսյին ւսշխսւրհազրական օբյեկտների աևւիսնսւկոչման, աևվանաւիո1սությւււն, 
ւսևշւսրժ զույքի՝ ըստ ղրւս զտնվևլու և /կամ/ տեղակայմսւն վայրի հսւմւսրակալմւսն, 
հասցեավորման ու հւսսցեների ւղետւսկւսն զրանցմսւև կսւրզը հաստատելու և հսւսցեների 
զրւսնցլքւսն |իսւզոր լքսւրլքին ւււսհւ1ւււևելու մասին» թինէ 2387-Ն որոշմսւև մեջ լրսւցոււքներ և 
ւիուիոիւություններ կսւտւսրելու լքասին ՀՀ կւսռսւվւսրությւսև 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիլքք րնղուևելու| 15.08.2022թ. տրված Գսւվառի հողւսյիև բսւրեւիոխոււքևերի և 
սեւիականաշնորհլքւսն հանձևաժողուլի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշոււքից քսւղվածքը, րստ օրեևքի 
ժւսռաևզաթյան իրսւվունքի վկայազրով/տրվսւծ 06.06.2022թ–ին/ զույքի ևկատմսւմր ժւսռսւնզ 
Ալվևրիկ Գետնոնի Հարությունյսւևի /ծնկած 20.09.1936թ֊իև/ ղիւհււմը, «Դսււլիթ Առւսքևըան» ԱՁ-ի 
կողւփց ւռրված հողւսւևսսի ն շինությունևերի հատսւկազծերր, հսս1աձւսյն որոնց Գսւկառ 
համայնքի Միքսղեըաև փողոց 4-րղ անցուղի թիվ 10 հսացեում զտնվող հողսււ1ասր չսոիազրկելէ, 
հւստկւսցւխյ է 0.08 հա, ինչք ւիւսստւււցի կսւզւեււմ է 0.11000 հւս, որը Ալվերիկ Գետնոնի 
Հարություևյանիև /ծևված 20.09.1936թ–իև/ Օւսռանզությսւն իրսս1ուևքով ւղւստկաևոզ հողամասն է 
և հաշվի սաևելուի որ օրիևւսկւսն կւսռուցվւսծ 298.00 քմ ընղհւսնուր մւսկերեսով շևնք– 
շինու թյունների /կառուցված 1964թ./ կառուցմսւն ու սւղւսւսսրկման համար ւսնհրւսժեշտ 0.11000 
հւս հողւսւքասը չի զտևւխւմ ՀՀ հողւսյին օրեևսզրքի 60-րղ հողւիսծով ււահմւսևվւււծ 
սահմանափւսկոսքևերի ցւսնկոււԼ ինչւղես նւսև իևՕեներատրւսնսպորտւսյիև օբյեկտների 
օտւսրմաև զոտիներում, չի սաւսջացնուլք սերւլիտուտ, որոշումեմ



1. Գերականզևել Գավսա համայնքի Միքայելյւսն փողոց 4-րդ աեցուղի թիվ 10 հասցեում դաեվոդ 
զույքայիև միավորի ևկատմամբ Ալվերիկ Գեաևոեի ձարություևյաևի /ծնվսւծ 20.09.1936թ–իև/, 
ձովհաևևես Կարապետի Չսւաիկյաեի /ծնվսւծ 30.08.1958թ–իև/, Ռոզա Կարապետի Չւստիկյանի 
/ծնված 09.10.1966թ֊իև/, Արմեե Կարապետի Չաաիկյաեի /ծնվսւծ 08.12.1967թ–իև/ 
հոդօզտազործմւսև իրավանքը, բնակելի տան կսաուցման ե սպասարկմւսն համար 0.08 հա 
օրինական հատկացվսւծ հողամասից ավե| փաստացի օզտսպործվոդ 0.03000 հա հոդսւմասի 
զույքսւյին իրավուևքևերը ճսւնաչելով նրաևց ււեփւսկաևության իրավունքը 0.11000 հա 
ընդհանուր մակերեսով հոդսւմասի և օրինական կսաուցված 298.00 քմ մակերեսով 
շինություևների /կառուցված 1964թ./ ևկատմամբ որպես օրինական տիրասյետվոդ դույք։
2. Անշարժ զույքին տրամսպրել Գավսա համայնք, Միքսւյեւյան փողոց, 4-րդ անցուդի, թիկ 10 
հասցեև։
3. Սույև որոշումր ներկայացնել ԼԼ ւսևշւսրժ զույքի կադւսստրի պետական կոմիտևի անշարժ 
զույքի զրսւևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքայկև իրավուևքների պետական 
զրաևցում կւստարելու համար։
4. Որոշմաև կատարմսւև հսկողությունր դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տևղակսդ Գ. 
Րոշյւսնի վրա։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյ սատանի 2ւսնրսւպեսաւթյան Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ԼԼ, Գեզսւրքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ա/աւզնփտզՋք6արՁո@բրոՅմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի Ի1 870-Ա

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 25 2ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌԲԻՑՄԱՆ 
ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2ԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 2ԲՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ–ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՐՍԵՆԻԿ ՄԵԻյԱԿԻ ՄԱՐՈԻ1սՅԱՆԻ, ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՄԵ1սԱԿԻ ՄԱՐՈԻԽՅԱՆԻ 
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ 2ԱՄՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսփսրվելով «Իրավուեքը հաստատող փաստաթղթերր տպահպսւնված անհատական - 
րևսւկելի տների կսւրզավիճւսկի մասին» 10.06.2008թ. ԼԼ 2,0-117-Ն օրէնքով, «Նորմատիվ 
իրսւվակաև ակտերի մասին» ԼԼ օրէնքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
ինքնւսկառավարման մասին» ԼԼ օրէնքի 35-րղ հոդվածի 24) կետի և ԼԼ Կաուսվարության 
29.12.2005թ. «2այաստւսևի 2ւսնրապետության քսւղաքային ե զյուղւսկաև բնակւսվայրէրում 
ներբևւսկավայրային աջխարհազրական օբյեկտների անկանակոչման, անփսևւսփոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ դրա զտնվե|ու և /կւսմ/ տեղակւսյման փսյրի համարակալման, 
հասցեւսվորման ու հսւսցենէրի պետական զրւսնցմւսն կսւրզը հաստատելու և հասցեների 
զրանցման լիսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփռխություևևեր կսւտւսրելու մասին ԼԼ կււաավարությսւն 25.02.2021թ֊ի 233-Ն
պահանջներով, հիմք ըևղունելով 18.10.2022թ. տրվսւծ Գավւսռի հողային բարեփոխումների ե 
սեփւսկաևաշնորհմաև հաևձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվածքր, ըստ օրենքի 
ժստանզությսւև իրսւվունքի վկւպազրով/տրված 14.09.2022թ֊իև/ զույքի նկատմամբ ժստանզ 
Վարսենիկ Մեխակի Մարուխյսւնի /ծևվւսծ 11.05.1957թ–ին/ դիմումը, «Դսւվիթ Առաքելյան» ԱՁ-ի 
կողմից արված հողամասի և շիևությունևերի հատակազծերր, համաձայև որոնց Գավառ 
համայնքի Սայաթ-Նոկա փողոց թիվ 25 հասցեում զտնվող հողամասր չափսպրվեյ է, 
հատկսւցվելէ 0.02 հսւ, ինչը փաստացի կսւզմում է 0.03761 հա, որը Վարսենիկ Մեխակի 
Մարուխյսւնի /ծնվսւծ 11.05.1957թ–իև/ ժսաաևզությաև իրակունքով պատկաևող հողամասն է և 
հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցվւսծ 183.70 քմ ընդհանուր մակերեսով շեևք– 
շիևությունների /կւսռուցված 1910–1970թթ./ կառուցմւսև ու սպասարկմւսև համար անհրաժեշտ
0.03761 հա հողամասր չի գտևվում 22 հողային օրեևսզրքի 60-րղ հողվւսծով սահմւսևված 
սահմանափակումների ցւսնկում, իևչպես նւսն ինժեևերատրաևսպորտային օբյեկտների 
օտսւրման զոտիներում, չի սաաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վևրակաևզևել Գավառ համայնքի Սայաթ-Նովա փոդոց թիվ 25 հասցեում զտևվոդ զույքւսյին 
միավորի նկսւտմամբ Վսւրսեևիկ Մեխակի Մսւրուխյաեի /ծևված 11.05.1957թ֊իե/, Մարգարիտ 
Մեխակի Մարուխյսւնի /ծնվսւծ 19 .09 .1966թ–իև/ հողօզտւսզործմւսն իրավունքը, բնակելի սոսն 
կսաուցման ե սպասարկմսւև համար 0.02 հա օրինական հաակսւցված հողսւմասից ւսվել 
փաստացի օցասպործվոր| 0.01761 հա հոդամասի ցույքւսյիև իըավուևքևեըը ճսւևսպևյով նրւսնց 
սեփւսկաևությաև իրավունքը 0.03761 հա ընդհանուր մակերեսով հոդամասի և օրինական 
կսաուցվսւծ 183.70 քմ մակերեսով շիևություևևերի /կւսռացված 1910–1970թթ./ ևկսւտմամր որպես 
օրինական տիրապետվոդ զույք։
2. Անշարժ զույքիև տրամադրել Գսւվսա հսւմսդևք, Սայաթ-Նովա փոդոց, թիվ 25 հասցեև։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կադասսւրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքւսյին իրավուևքևերի պետական 
զրսւևցում կատարելու համար։
4. Որոշման կատարման հսկոդություևը դնել Գավառ համայնքի դեկավւսրի տեդակւսլ Գ.
Րոշյւսնի վրա։

ԳԱՎԱ1Դ ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2 Գ » .  -
ք.Գավստ

7 էև.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյսատանի Հսւնրապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ զՁ§հՋ̂ Ձբ6էՋրՋՈ@§րո3̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 871-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՎԱՐՔԲԻՆԻՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՂԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 
12 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՈՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍ ԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄՐ ԱՎԵՏԻՔ ՊԱՐՈԻՅՐԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ, 
ՈԵՓՍԻԿ ԳԱՐԵԿԻՆԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրավունքը եասաաաող ւիսատաթղթերր չպահպսւևված անհատական 
բնակելի տևերի կարզավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմսւտիվ 
իրավւսկան ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ին հոդվսւծի 2-րզ մասի, «Տեղական 
ինքևւսկառավնսրման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվսւծի 24) կետի և ՀՀ Կւսռւսվարության 
29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հանրապետության քւսղաքսւյին և զյուղւսկտն բնսւկավայրերում 
ներբնակւսվայրային սւշխարհազրական օբյեկտների անվւսնակոչմսւն, անվանափոիւության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ դրւս զտնվելու և /կամ/ տեղակայլքւսև վայրի հսւմւսրւսկւսլման, 
հսացեսւվորմւսն ու հւսսցեների պետական զրանցման կւսրզը հաստատելու և հասցենևրի 
զրւսնցմաև լիազոր մւսրլքին ւււսհմանելու լքւսսիև» թիվ2387 ֊Ն  որոշմւսն մեջ լրացումներ և 
ւիուիոխություևևևր կսւտսւրելու մասին ՀՀ կառավարությւսն 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
ւզահանշներուի հիլքք ընդուևելով 06.10.2022թ. տրվւսծ Գեղսւրքունիք հւսմայևքի հողւսյին 
բւսրևւիոխումների և սեւիակնսևաշևորհւ1աև հանձևաժողովի 01.02.1991թ. թիւ( 1ա որոշումից 
քաղվածքը, ըստ օրենքի ժառւսևզույծյաև իրաւխւնքի վ1յւսյազրով /տրվսւծ 13.11.2009թ./ զույքի 
նկսւամամբ ժսաւսնզ Ավեաիք Պւսրույրի Հւսկորյաևի /ծևւիսծ 25.03.1967թ–իև/ դիմոււքր, 
«1սլսչսւտուր Ավեյսւն» Ա Ձ ֊ի կոդմից տրվսւծ հողսււքսաի ն շիևությունների հատակազծերր, 
հւսմաձայն որոնց Գսւվւսռ հւսմսդնքի Գեղւսրքունիք բնակավայրի Վւսրդսւն Սւռեփանյաև ւիոդոց 
թիվ 12 հւսսցեում գտևվող հոդամասր չափսւզրվելէ, հաւոկսւցվելէ 0.09 հա, ինչը փւսստսւցի 
կսւզմում է 0.09635 հա, որը Ավետիք Պարույրի Հակոբյւսնիև /ծևվւսծ 25.03.1967թ./ ժւսռւսնզությւսև 
իրւսվունքով պւստկւսնող հոդււո1ասև է և հսւշվի ւսռևելով, որ օրինական կառուցւիոծ 256.34 քմ 
ընդհւսնուր մսւկերեււով շենք-շինություևների /կւսռուցւխւծ 1990թ./ կւսռուցլքաև ու ււսլւսւււսրկմւսն 
հւսմսւր ւսնհրւսժեշտ 0.09635 հւս հոդամասր չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րդ հոդվւսծով 
սւսհմսւնված ւււսհմաևափւսկումների ցւսնկում, ինչւզես նւսև ինժեներւստրանսպորտւսյին 
օբյեկտների օտւսրմւսն զուոիևերոււք, չի սաաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Վերւսկաևզևեւ Գւսվւսռ հւսւքլււյևքի Գեղւսրքունիք բնակավայրի Վւսրդան Ստեփանյան ւիոդոց 
թիվ 12 հւսսցեում զտևվող զույքային միաւխրի նկսւտմամբ 1>եփսիկ Գսւրեկիևի Ավետիսյւսնի 
/ծնվսւծ 0 6 .0 8 .1934թ./, Ավետիք Պարույրի Հւսկոբյւսևի /ծնվսւծ 25.03.1967թ./



հողօզտազործմւսն իրավունքը, բնակելի սաւև կաւաւցմսւն և սպասարկման համար 0.09 հա 
օրինական հւստկւսցված հողսւմասից ւսվելփաստացի օզտսւզորհվող 0.00635 հա հորամասի 
զույքւսյին իրավուևքները ճաևւսչելով նրւսնց սեփականս։ թյան իրավունքր 0.09635 հա 
րնղհւսնուր մակերեսով հողամասի և օրինական կսաացված 256.34 քմ մակերեսով 
շիևությաևների /կսաուցվսւծ 1990թ./նկսւտմամբ որպես օրինական տիրապետվող զույք։
2. Անշարժ զույքիև տրամաղրելԳսւվաո համայնք, Գեղարքուևիք բնակավայր, Աւսրղւսև 
Ստեփանյան փողոց, թիվ 12 հասցեև։
3. Սույև որոշումը ներկայ լսցնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղսւստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցմւսն միսաևակաև ստորաբաժանում՝ զույքւսյին իրավունքևերի պետական 
զրանցում կատարեղու համար։
4. Րկաշմաև կատարման հսկողություևր ղնելԳավառ հսսհսյևքի ղեկավարի տեղւսկււղ Դ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյսւստանի Հւսևրապեւռությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §3^ոզՋ§հՋզՋբ0էՅրՋՈ@բրոա1.(1օա

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

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԿԱՐԵՑԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 21 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱէսԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՔԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերր չպահպանված աևեաաակաե 
բնակելի տևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ Հ Օ ֊ 117-Ն օրևնքով, «Նորմաաիվ 
իրսւվակաև սւկաերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1 ֊իև հոդվսսծի 2 ֊րղ  մասի, «Տեղական 
ինքնակսաավարմաև մասին» ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվածի 24) կետի ե ՀՀ Կստավարության 
29.12.2005թ. «Հայասատնի Հաևրսւպետության քսւղաքային և զյուղսւկան բևակւսվայրերում 
ևերբնակավսւյրայիև աշխարհագրական օբյեկտների ւսնփսևակոչմաև, աևվանափոխությւսն, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրւս զտնվեյու և /կամ/ տեղակսւյման վայրի հտմսւրակայման, 
հասցեավորման ու հասցեների պետական զրանցմաև կարզր հաստատեյու և հասցևների 
զրանցմւսն լիւսզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւև մեջ լյւացումնեբ և 
փոփոիաւթյունևեր կատարեյու մասին ՀՀ կւսռավարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունելով 21.10.2022թ. տրված Գւսվւսռի հողային բարեւխվսումևերի և 
սեփակւսնաշևորհման հաևձնւսժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քաղվւսծքը, րստ օրեևքի 
ժառսւևզության իրավուևքի վկայւսզրով/տրվսւծ 20.10.2022յծփև/ զույքի ևկատմամբ ժառանգ 
Սամվել Ավետիքի Պողոսյաևի /ծևված 15.04.1959թ./ ղիմումը, «Գսո|իթ Առաքեցան» Ա Ձ ֊ի  կողմից 
տրված հողամասի և շիևությունների հատսւկազծերը, համաձայն ոլւոևց Գավսա համայնքի 
Հացառւստ թւսղամաւփ Կարեյւսև փողոց թիվ 21 հսւսցեում զտևվող հողամսար չւսփազրվելե, 
հւստկացվելէ 0.1 հա, ինչը փաստացի կսպմում է 0.10089 հա, որը Սամվել Ավետիքի 
Պողոպանին/ծնվւսծ 15.04.1959թ֊ին/ ժառսւևզության իրավունքով պսւտկաևող հողամասն հ և 
հսւշվի առնելու), որ օրինական կառուցված 332.10 քմ րևղհանուր մակերեսով շենք ֊ 
շիևությունների /կառուցված 1959֊1980թթ./ կսաուցմաև ու ււպասւսրկմսւն համար անհրաժեշտ
0. 10089 հա հողամասը շի զտևվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանվսւծ 
սահմանափակումևերի ցանկում, ինչպես նաև ինժեևերատրաևսպորտւսյիև օբյեկտների 
օտւսրման զոտիներում, չի սաաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Վերակսւևզևել Գավառ համայնքի Հւսցառատ թւսղամասի Կարեյան փողոց թիվ 21 հսւսցեում 
զտնկող զույքայիև միւսվորի ևկւստմւսմբ Սւսմվել Ավետիքի Պողոսյաևի/ծնվւսծ 15.04.1959թ֊ին/ 
հողօզտւսզործման իրսւվունքը, բնակեւի տան կսաուցմտն ե սպասարկմաև համար 0.1 հա 
օրինական հտտկսւցված հողամասից սւվևլ փւսստացի օզտսւզործվող 0.00089 հա հողամասի



դույքային իրւսվուևքեերը ճւսնաչելով ևրսւ սեփւսկաևության իրավուևքը 0.10089 հա ընդհանուր 
մակերեսով հոդսւմասի և օրինական կսաուցվսւծ 332.10 քմ մակերեսով շիևությունևերի 
/կսաուցվսւծ 1959֊1980թթ./նկատմամր որպես օրինական տիրսւպետվող դույք։
2. Անշարժ դույքին արամւսդրել Գավսա համայնք, ձսւցսաաա թադամսւս, Կսւրեյան փողոց, թիվ 
21 հսւսցեն։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կւսդսաարի պետական կոմիտեի անշարժ 
դույքի դրսւնցման միասնական սաորարաժանում՝ դույքային իրավունքևերի պետական 
դրւսնցում կատւսրելու համար։
4. Որոշման կատարմսւն հսկողությունը դնել Գավսա համայնքի ղեկավարի տեդակսդ Գ.



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստւսնի 2սւերապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք 
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Քաղաքացի Կարեև Արմենակի Ղարիբյանը (ւսնձնազիր՝ ՃՏ0440248, 2Ծ2՝ 3001880635, հաշվսաված I I  
ԴԵղւսրքուևիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Լւսնջաղբյուր Տիզրւսն-Մեծի ւիող. տուն 32) հւսնղիսանալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկա, I I  հարկային օրենսզրքով սահմաեված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պւսրաականությունները, ինչի կւսւղակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին 
«Վստչարւսրությսւն հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մսոփ ,,բ" 
ենթակեւոի հիմքով Գավառի համայնբապեւոարաևի ւսշխաասւկազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահստկի զումարների զաեձմւսն հարցի քննությաե նպատակով։
«Վարչսւրսղտւթյան հիմունքների և վայւչակւսն վսւրույյփ մասին» 2այաստսւևի 2աևրապետությաե 
օբենքոկ սահմանված կարզով հսւրուցված ե իրակւսնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
ւիւսստական հանզւսմաևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիկ քննությաև սւրղյունքում, բացահւսյտելով 
զործի բոլոր հանզամսւնքները, վայւչւսկան մարմինը հաստասսիսծ Է համարում հետևյալր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
2ւսմաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամսւղրված 22 2արկսւյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահստկով հսւրկվող օբյեկտ համսւրվող 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, կաղաստրային ծածկւսզրով անշարժ զույքերը, 22 2ՔՐ–ի կողմից տրամսւդրված 
փոխսւղյոսմիջոցևերի հաշվւսռման ու զնահատման տվյւսլների հւաւԸՔԲհՏ-ՅՏԻւշ Տ 230 մսւկնիշի 36 Տճ 
232 պետհամարսւևիշի փոխաղրսւմիջոցը հանղիսանում եև Կսղւեն Արմենակի Ղարիբյւսնի 
ս ե փ ա կ ան ությ ո ւն ը:
Անշարժ զույքերի համար վճարմաե ենթակա զույքահստկը կազմում Է 36943/երեսունվեց հազար ինն 
հւսրյուր քառսաուևերեք/ 22 ղյւամ, ինչը 2015–2021թթ. ժամանակահսւտվւսծում չի վճսւրվել, իսկ Կարեև 
Արմենակի Ղարիբյւսնի կողմից նշւիսծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժւսմկետում չվճսղւելու արղյուեքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 16006/տասնվեց հազար 
վեց/22 դրամի չափով։
Փոխաղրամիջոցի համար վճարմաև ենթակա զույքահարկը կազմում Է 22500/քսաևեյւկու հազար հիևզ 
հսւյղույւ/՛ 22 ղրւսմ, ինչը 2021թ. ժամանակահւստվածում չի վճարվել, իսկ Կւսրեե Այւմենակի Ղարիբյսւնի 
կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյուեքում սաաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 2844/երկու հազար ույ^ հայղուր քաոասունչորս/ 22 
դրամի չափով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին «Վաըչւսրայաւթյան և վարչական վարույթի մասին» 22 
օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարւսնում հսւրուցված 
վարչական փսրույւփ շրջսւնակաևերում 2022 յժփսկանի հոկտեմբերի 31-իև հրսւվիրվելեն փւտչական 
վայ՜աւյթի յսումներ, ոյւիև մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 14.10.2022թ. ծանուցում 
ՅշժՅրՁր.Յա կայքում/ Կաթեն Այւմենակի Ղարիյղանը։ ՎԵրջինս չփ ներկայսւցել վարչական վարույթի 
յսումներին։ 3 1 .10.2022թ. վայւչակսւն վարույթի լսումներն իրսւկաևացվել են պատշաճ ծանրոցված Կարեև 
Արմենակի Ղայփբյւսնի բսւցակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ԼԼ Սահմւսևադրության 45-րդ հոդվածի համւսձսւյն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարսոսվոր է օրենքով 
սահմանված կսւրգով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձւսմաձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդւիսծի անշարժ դույքի հւսրկը հարկ վճարոդներին 
սեփւսկաևության իրավունքով պատկանող հսւրկման օբյեկտ հւսմւսրվող անշարժ դույքի համար 
սահմսւնված կարդով ձայւսստւսևի Հանրապետությւսն համայևբների բյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կւււխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործուևեությւսն արդյունքներից։
Համւսձսւյն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդւխւծիւիոխսւդրւսմիջոցի գույքահարկը հարկ վճարոդներին 
սեւիւսկանության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրսւմիջոցիների համար 
սահմւսևված կարդով Հւսյւսստանի Հանրապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործուևեությւսն արդյունքներից։ Համսւձայն ԼԼ 
հսւրկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվսւծի կազմակերպություններր ե ֆիգիկական ւսնձինբ անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվսւծի 3 րդ մասով սահմաևված դեպքերում ու 
կարդով հաշվարկված անշարժ զույքի հւսրկի պարտավորությսւն գումարները / անշարժ զույքի գտնվելու 
վայրի համւսյնքի բյուջե ևն վճարում մինչև հարկւսյին տւսրվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ հւսշվի առնելով 
սույն հոդվածով սւսհւհսնված առանձևահսոոկությունները։
Համւսձսւյն ԼԼ հսւրկային օրենսգրքի 240 ֊րդ հոդւիսծի փոխադրւսմիջոցների գույքւսհսւրկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիգիկսւկւսն անձինք։
ձւսմաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հւսրկային 
սյսւրտավորությունների կատարում /մարում/ է համսւրվում Օրհնսգրքին համապատասխան 
հւսշվարկված վճարման ենթւսկահարկի, ինչպես նահ դրսւ գծով տույժերիե /կամ/ տուգանքների 
գումւսրների ւլճսւրումը համապատասխան հւսրկի գծով պարտսւվորությունը հաշվառոդ տեղական 
բյուջեի գաևձապետական հւսշվին։
Համւսձայն ԼԼ հսւրկային օրենսգրքի 401 ֊ր դ  հոդւիսծի հարկի վճարումը սսւհմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքաևչյուր օրւիս հսւմւսր հարկ ւխարողր կամ հարկային 
գործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ Համւսձսւյն ԼԼ հարկւսյին օրենսգրքի 251 րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիգիկական սւնձինք ւիոխսւդրամիջոցների գույքւսհւսրկի տարեկան 
գումսւրներր իրենց պետական գրսւնցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ։ Համւսձսւյն «Տեղական իևքնակւսոավարման մասին» ԼԼ 
օրենքի 38-րդ հոդւիսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սւսհմանված 
կսւրգով կազմակերպում է գույքահւսրկի գանձումը, ինչպես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը ե 
վճարները չվճսւրող ւսնձաևց նկատմաւէբ օրենքով սահւէանված կսւրգով կիրառում է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյավւց ե ղեկավարվելուլ ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկւսյին օրենսգրքով, «Նորւքսւտիվ 
իյոսվսւկւսն ւսկտերի մասին», «Տեղական ինբնակաոսւվարման ւևսսին», «Վւսրչարարությսւն հիմուևքևերի 
և վւսրչւսկան վսւրույթի ւհսսին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. Կարեև Արլքենակի Ղւսրիբյանից հօգուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 
78293/յոթւսնասուևութ հազար երկու հարյուր իևնսուներեք/ ԼԼ դրամ 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, կադաստրւսյիև ծածկագրով անշարժ գույքերի, ԼԼ ՀՔԲ-ի կողմից տյոսմադրւիււծ 
ւիոխսւդրամիջոցների հաշվառման ու գնահատման տփալների 1ԳՏաՅՏԲ1ձՏ–8ՏԻ12 Տ 230 մւսկնիշի 36 Տճ 
232 սյեահամարաևիշի ւիոխադրսւմիջոցի զույքահարկերի գուլքար, ներաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրգով բողոքարկվելԳւսվաոի համայևքապետին դյւա ուժի ւէեջ 
մտնելու օրվանից երկու աւքսվա ընյՅւսցքում կամ Հւսյւսստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկեւռում։
3. Սույն որոշմւսն սյսւհւսնջները չկատարելու դեպքում, «Վւսրչարւսրության հիմունբների ե վարչական 
վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սւսհմանւիսծ կսւրգով այն եևթակա է հարկադիր 
կւստարմաև՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաւսյությաև միջոցով անբոդոքսւրկելի 
դւսռնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությանն իրակսւնացնում է Գւսվւսռ համայնքի
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ճայ սատանի 2,անրապեսաւթյան Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\,ՋրւզՋ§հՁզՁթ6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօա
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02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի1 874-Ա
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Քաղաքացի Սայաթևովա Վեմիրի Նալրաևղյաեը (աևձնազիր՝ ՃԻ10755567, ԼԾԼ՝ 1201642957, հաշվառված ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, զ . Լանջաղբյուր Գպրոցականների փող 1-ին երբ. տուն 45) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվակաևի հոկտեմբերի 14-ին 
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ 
զույքսւհարկի զումարների զանձման հարցի քևնության նպատակով։
«Վարչսւրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2,ւսյսատանի 2,սւնրապետությաև 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հսւնգամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությաև արղյունքում, բացահսւյտելով 
զործի բոլոր հւսնզամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.
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ձսւմաձայն ԼԼ 2,ՔԲ֊ի կողմից ւռրամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվսամւսն ու զնահատմսւն 
տվյալների, ՆՃ2 21063 մակևիշի 20 ՏՏ 758 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը հանղիսսւնում է 
Սայաթևովա Վեմիրի Նսւլբանդյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ 2արկւսյին օրենսզրքվ հանդիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 81075/ութսունմեկ հազար յոթաեասուեհինզ/ 
ԼԼ դրամ, ինչը 2010–2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սայաթևովա Վեմիրի Նսւլբանդյանի 
կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյունքում առաջսւցել է զույքահարկի համար տույժ 35894/երեսունհինզ հազար ութ հարյուր 
իննսունչորս/ ԼԼ դրամի չափով։
2022 թվակաևի հոկտեմբերի 14-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վսւրույթի շրջանականերում 2022 թվակաևի հոկտեմբերի 31 –ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել է /հիմք 14.10.2022թ. ծանուցում 
Ջշճ&րՋր.Ձա կսւյքում/ Սայւսթնովա Վեմիրի Նալբանղյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 3 1 .10.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվելեն պատշաճ ծանուցված 
Սայաթևովա Վեմիրի Նւսլբանդյանի բացսւկայությամբ։
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ԼԼ Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայև՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմսւեված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համսւյնքափն բյուջե 
մուաքսպրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձսւյն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածիփոխադրւսմիջոցի դույքսւհարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրավուևքով պաականող հարկման օբյեկա համսւրվող փոխսպրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով 2,այւսստսւնի 2,անրապետությսւն համայևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն արդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼԼ հարկայիև օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի՚փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կւսգմսւկերպություններն ու ֆիզիկական ւսևձինք։ ճամաձայն ԼԼ ձտրկսւյին օրենսգրքի 46-րդ 
հոդփսծի՝ տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորություևների կատարուն /մարում/ է 
համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճւսրմսւն ենթակսւհարկի, իևչպես նաև դրա 
գծով տույժերի և /կամ/ տուգւսնքների գումսւրևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտսւվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գաևձապետսւկան հաշվին։
ձսւմաձայն ԼԼ հարկւսյին օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժւսմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետաևց յուրաքւսնչյուր օրվսւ համար հւսրկ վճարողը կամ հարկայիև 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայև ԼԼ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմսւկերպություևևերն ու ֆիզիկական անձինք փոխսպրամիջոցների գույքսւհարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրւսնցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։
ձամւսձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորույ&յուն, օրենքով սահմանված կարգով կւսզմակերպում է գույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող ւսնձաևց նկսւտմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևյով վերոգրյափց և ղեկսւվարվելով ԼԼ Սահմանւսդրությւսմբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավակաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին», «Վարչսւրւսրության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58–60֊րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Սայաթևովսւ Վևմիրի Նւսլբանդյւսնից հօգուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 116 969/մեկ 
հարյուր տասնվեց հագար ինն հւսրյուլւ վաթսունիևը/ ԼԼ դրամ որպես \Գ\2 21063 մակնիշի 20 ՏՏ
758 պետհամսւրաևիշի փոխադրսւմիջոցի գույքահսւրկի գումար, ևերաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքւսրկվել Գւսփսոի համայնքսւպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսևից երկու ամսվսւ ընթսւցբում կսւմ ձայաստանի ձանրապետությսւն վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյա ժւսմկետում։
Յ.Սույն որոշմւսև պահւսևջնելւը չկատսւրելու դեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդփսծով սահմանված կարգով այն եևթակա է հարկադիր 
կասոսրման՝ ԼԼ ԱՆ ձտրկադիր կատարումն ապահովող ծսաւսյության միջոցով ւսևբողոքարկելի 
դաոնալուց եոսւմսյա ժւսմկետում։
4. Սույն որոշմսւն կւստարմւսն ընլտսցքի ևկատմամբ հսկողություևն իրականսւցնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սրոյն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրփսն հսւջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ՝ Գ. ՂԱՇՏՈՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասսոսնի Հւսևրապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

–Հ> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §3\րՁոզՋ§հՋզՋթ6էՋր&ո@§րոՋ11.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
02 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի1 875-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ ԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հրաչիկ Համւսզասպի Բոզոյանը (անձնւսզիր ՃՔ0667256, ՀԾՀ 3808610352, հսւշվառված ՀՀ 
ԳԵղւսրքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք զ. Լանջաղբյուր Աեղրւսնիկի խճղ. 2-րղ երբ աուե 5) 
հաեղիսւսնալով զույքահւսրկ վճարող սուբյեկսւ, ՀՀ հւսրկային օրենսզրքով սահմւսնված վարզով չի 
կսւաարել զույքահսւրկ վճարելու պւսրտակաևությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվակսւնի 
հոկաեմբերի 14-ին «Վսղւչարարության հիմունքների և վստչակւսև ւիորույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մսւսի ,,թ" ենթւսկեաի հիմքով Գավառի համայնքապեաստանի ւսշխաաակազմում 
հարուցվել Է վարչական փսրույթ՝ զույքահարկի զումարևերի զւսնձման հարցի քննությւսն նպաաւսկով։ 
«Վստչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայսւսաաևի Հանրապեաության 
օրէնքով սսւհմսւնված վարզով հարուցված և իրւսկանացված վարչական վարույթի րնթացքում զոյւծի 
փաստական հանզամւսևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկաիվ քննության սւյւղյունքում, բացահայաելով 
զործի բոյոր հւսնզւսւհսնքնեյւը, վարչական մսւրլքինը հասւոատված է համարում հետևյալր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ֊ ի կողմից այւամադրվւսծ ՀՀ Հարկւսյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հւսրկվող օբյեկա հսւմարվող Գավառ համայնքի 05-038-0202-0775,05-038-0201-0164, 0 5 ֊ 
038-0022-0005, 05-038-0119-0019, 05-038-0103-0136, կաղասարւսյին ծւսծկսպրով անշարժ զույքերը, ՀՀ 
ՀՔԲ-ի կողմից ւոյոսմւսղրված փոխաղրւսմիջոցների հաշվառմւսն ու զնւսհաաման տվյալների 13\1՜\\՛ Ճ5 3.0 
I մսւկնիշի 55 ՆՏ 655 պեահամսւրւսնիշի ւիոխաղրամիջոցը հսւևղիսանում են Հրաչիկ Համւսզասպի 
Բոզոյսւնի սևփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմւսն եևթակա զույքահարկը կսւզմում է 17923/աասևյոթ հազար ինն 
հայւյուր քսւսներեք/ ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2018-2021թթ. ժամւսնակահաավածում չի վճարվել, իսկ Հրաչիկ 
Համւսզասպի Բոզոյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահսւավածի զույքահարկը օրենքով սւսհմաևված 
ժամկեաում չվճարելու սւրղյունքում առաջսւցել է զույքահարկի համար աույժ 4537 /չորս հազար հինզ 
հարյուլւ երեսունյոթ/ ՀՀ ղյ՜ւամի չափով։
Փոխաղյււսմիջոցի համար վճսւրմաև ենթակա զույքահալւկը կսպմում է 75150/յոյ^սւնասունհինզ հազար 
մեկ հսղղուր հիսուն/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2021թ. ժամաևակահաավւսծու մ չի վճարվել, իսկ Հրաչիկ Համւսզասպի 
Բոզոյսւնի կողմից նշվսւծ ժամանակահաավածի զույքսւհւսրկր օրենքով սահմանված ժւսմկեաում 
չվճարելու սւրղյունքում առաշացել է զույքահարկի համար աույժ 9499/ինն հազար չորս հարյուր 
իննսունինը/ ՀՀ դրսւլքի չսոիուի 2022 թվսւկւսնի հոկաեւփերի 14-ին «Վարչարարության և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" կեաի հիմքով Գւսվւսոի 
համայնքւսպեւոարւսևոււ1 հարուցւիսծ վարչական վստույյ&ի շրշւսնակսւներում 2022 թւլականի 
հոկաեմբերի 31 ֊ ին հրսսլիրվելեն վարչսւկւսն վւսրույթի լսումներ, որին ւ1սւսևւսկցելու նպաասւկով 
պաաշւսճ ծսւևուցվել է /հիւէք 14.10.2022թ. ծսւնուցոււ1 Ձ2ժՁրսր.Ջա կւսյքուլք/ Հրաչիկ Հսսքազասւղի 
Բոզոյանը։ Վևրջինս չի նել՜ւկայսւցևլ վարչական վարույթի լսումնեյւին։ 3 1 .10 .2022շս. վարչական վւսրույթի 
լսոււքներն իրւսկաևացվել են ւղաաշաճ ծւսնուցւիսծ Հրսւչ|ւկ Համազասպի Բոզոյւսնի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎԱՐՈԻՄԸ 
22 Սւսհմւսևադրության 45-րդ հոդվածի համաձսւյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարզով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կսւտսւրելպետական կամ համսզնքւսփն յդուջե 
մուտքսպրվող պարտսւդիր սդլ վճարումներ։
2ւսմւսձւսյն ԼԼ 2ւսրկային օրեևսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփւսկանության իրսւվունքով պատկսւնող հարկմսւն օրյեկտ հսւմարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով 2այաստսւնի 2անրսւպետությաև համսւյնքևերի բյուջեևեր վճսւրվող տևդական հարկ 
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեության արդյունքնևրից։ 
ձամաձայն 22 Պարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդւիսծիւիոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարոդներին 
սեփւսկանության իրսւվունքով պատկանող հարկմսւն օրյեկտ հսւմարվող փոխւսդրամիջոցիևերի համար 
սահմանված կարզով ձսւյաստանի ձանրւսպետության համայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որր կախվսւծ չէ հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ ձամաձայն ԼԼ 
հւսրկւսյին օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները ն ֆիզիկական սւնձինք անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դէպքերուն ու 
կարզով հսւշվարկվւսծ անշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ զույքի զտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջն են վճարում մինչն հւսրկւսյին տարվւս դեկտեմբերի 1 ֊ը  ներսայւսլ հաշվի առնելով 
սույև հոդվածով սահմանված սաանձնահւստկությունները։
ձւսմւսձայն 22 հսւրկայիև օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադյսսմիջոցների զույքահսւրկ վճարողներ են 
համարում կւսզմւսկերպությունևերև ու ֆիզիկական սւնձինք։
2ամւսձայն 22 2արկւսյին օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի զծով հւսրկային 
պարտավորությունների կատարուն /՚մարում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հսւշվարկվւսծ վճարմսւն ենլծւսկահարկի, ինչպես նաև դրա զծով տույժերիև /կամ/ տուզաևքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտւսվորույպունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի զւսնձապետական հւսշվին։
2սւմւսձւսյն 22 հւսրկւսյին օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետաևց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հսւրկայիև 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայև 22 հւսրկւսյին օրեևսզրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկական սւնձինք վտխւսդրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
զումայ՜ւները իրենց պետական զրաևցմւսն /հաշվւսոմւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում ս՜իևչե 
հւսրկւսյին տարփս դեկտեմբեյփ 1-ը նեյսսոյւսլ։ 2ամսւձայն «Տեդակւսն ինյշնակառավարմւսև մասին» 22 
օըենքի 38-րդ հոդվածի՝ հւսւևսյնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորույպուև, օրենքով սահմանված 
կարզով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, սաւըքեյւը ե 
վճարները չվճարոդ աևձաևց նկատմամբ օրենքով սահմանված կւսյւզով կիրսաում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելով վերրպրյսւլից և ղեկավարվելով 22 Սահմաևւսդրությամբ, 22 հսդւկայիև օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրւսվական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավւսրման սասին», «Վւսրչարարությւսն հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օյւենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով

1. 2րւսչիկ 2ամազւսսպի Բոզոյւսնից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձելընդամեևը 107 109 մեկ 
հսւրյուր յոթ հազար մեկ հարյուր ինը/ 22 ղյււսմ ոյայես 05-038 0202-0775,05-038-0201-0164, 05 038-0022– 
0005, 05-038-0119-0019, 05-038-0103-0136 կադաստրային ծւսծկսւզըով անշարժ զույքերի, 22 2ՔՐ- ի կողմից 
տրսւմադրված ւիոխադրւսմիջոցնեյ՜ւի հաշվառման ու զնահւստման տվյւսլների 8հ4՝\Ն Ճ5 3.0 I Աւսկնիշի 55 
ՕՏ 655 պետհամաըաևիշի փոխադրւսմիջոցի զույքւսհարկերի զւոմար, ներառյսղ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է փպւչական կւսրզով քողոքարկվելԳւսվառի համայևքապետին դյւսւ ուժի մեջ 
մւոնելու օրփսնից ևյւկու ամսվա ընթացքում կամ 2այաստաևի 2ւսնրապևտույպւսն վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
Յ.Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վայւչարաըության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն ենթակա է հարկադիր 
կսոոարման՝ 22 ԱՆ 2սւրկսւդիր կատարումն ապահովող ծառայու թյան միջոցով անբողոքարկեփ 
դառնւսլուց եռամսյսւ ժամկետում։
4.Մույն որոշմսւն կատւսրմւսն ըևյժւսցքի նկատմամբ հսկողությունև իրւսկանացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասեռ անի Հաերապեաությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավւսո համայնք
ՀՀ> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §̂ V̂ ր̂ ^Ջ§հՋ̂ Ջր6է̂ ր̂ ո(Ջ)§րո̂ 1̂.̂ օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
03 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսևի Ի1 876-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԱՄԱՐՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 25 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱԲԿՄԱՆ ՀԱՄԱԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵԲԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՆՈԻՇ ՎԱԶԳԵՆԻ ՍԱՅԱԳՑԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ՝ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵԲԸ ՎԵԲԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏԲԱՄԱԳԲԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրսւվուևքր եսւսաաաող փսւսաաթղթերր չպահպանվսւծ ւսևհաաական 
բնակելի ւոևերի կւսրզսւ վիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ Հ Օ ֊ 117-Ն օրենքով, «Նորմաաիվ 
իրսւվակաև սւկաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվսւծի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնւսկսաավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառւսվարությաև 
29.12.2005թ. «Հայասաանի Հւսևրապետությաև քւսղւսքային ե զյուղական բնակավայրերուն 
ևերբնսւկավայրայիև ւսշխարհսպրական օբյեկաների անվանակոչմաև, աևվանափոիւությաև, 
անշարժ (լույքի՝ ըստ ղրա զտևվ1ղու և /կամ/ աեղակայմւսն վայրի համարսւկալման, 
հասցևւսվորման ու հասցեների պետական զրւսևցմւսն կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրանցմսւն լիւսզոր մսւրմիև սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կւստարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
սյւսհաևջներով, հիմք ընղունելով 21.10.2022թ. տրվւսծ Գավառի հողային բարեփոխումն երի և 
սեփւսկւսնւսշնորհմաև հաևձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քսւղվսւծքր, Գավառ 
համայնքի Ղամարյւսև եղբայրներ փողոց թիվ 25 հասցեի սևփակւսնատեր Անուշ Վազզեևի 
Սայաղյանի /ծևվւսհ 14.08.1954թ./ ղիմումը, «Հայր և որղի Դավոյսւևևեր» ՍՊՐ֊ի կողմից տրվւսծ 
հողւսմասի և շինույ^յուևևերի հատակսպծերը, համւսձայն որոնց Գավսա համայնքի Ղամւսրյւսև 
եղբայրներ փողոց թիվ 25 հւսսցեում զտնվող հողամասր չսսիազրվելԷ, հատկւսցվեյ I, 0.03 հա, 
իևչր փաստացի կւսզմում Է 0.03841 հսւ, որր Անուշ Վազզենի Սայաղյսւևին /ծնված 14.08.1954թ– 
իև/ սևփակաևությւսև իրավունքով պատկսւնող հողամասն Է ե հսւշվի առնելով, որ օրինական 
կառուցվսւծ 164.15 քմ րնղհւսևուր մակերեսով շենք-շիևություևների/կառուցված 1975թ./ 
կւսռուցմւսև ու սպասարկմաև համար անհրաժեշտ 0.03841 հա հողամւսսը չի զտևվամ ՀՀ 
հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվւսծով սահմանված սահմւսնափակումների ցւսնկում, ինչպես 
նսւե ինժևներւստրաևււպորտայիև օբյեկտների օտարման զոտիևերում, չի ւսռաջսւցնում 
սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Վերւսկսւնզնել Գավառ համայնքի Ղամւսրյան եղբայրներ փողոց թիվ 25 հւսսցեում զտնվող 
զույբւսյին միւսվորի ևկսւտմւսմբ Անուշ Վազզեևի Սւսյաղյաևի /ծնված 14.08.1954թ–իև/ 
հողօզտսւզործման իրսւվուևքր, բնակելի տան կառուցմսւն և սպասարկմաև համար 0.03 հա 
օրինական հւստկւսցված հողամւսսից սւվեյ փաստացի օզտսպործվող 0.00841 հա հողսւմասի



(յույքւսյիև իրավուևքևերը ճաևաչելով ևրա սեփակսւնությւսն իրսւվուևքը 0.03841 հա ընդհանուր 
մակերեսով հողամասի ե օրինական կւսռուցված 164.15 բմ ընդհանուր մակերեսով շենք– 
շինությունևերի/կսաուցված 1975թ./նկաամամբ՝ որպես օրինական տիրապեավոդ դույք։
2. Անշարժ դույքին արսւմադրել Գաւիսո համայնք, Ղամսւրյսւն եղբայրներ ւիոդոց, թիվ 25 
հւսսցևն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղա սարի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքների պետւսկան 
զրսւնցում կատարելու համար։
4. Որոշմաև կատարման հսկոդություևը դնել Գավսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Րոշյանի վրւս։

ք. Գսւվսա

ԳԱՎԱՌ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյասաաեի Հանրապեաության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ. Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզծխազՋբշէա–աւ@պստ1.շօտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
03 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկւսէփ Ի1 877-Ա 

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Տեղսւկւււն ինբևւււկառավարմւսև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հողվածի 1-իև կեաի 
24)–րդ ենթակեաով, ՀՀ կառավարությսւն «ՀՀ քսպաքային և զյուդւսկան բնակավայրերուն 
ևերբնակավայրւսյիև ւսշխւււրհազրակւսև օբյեկտների անվւսնակոչւէաև, սւևվանափոխմւսն, 
աևշւսրժ զույքի՜ ըստ դրա զտևվելու և /կաւե ւռեղակապմաև վայրի համարսւկալմաև. 
հասցևւսւխրլքւսն ու եւսսցեների ււյետւսկսւն զրւսևցլքաև կւսրզը հաստատելու ե հասցեների 
գրւսևցլքլսև լիւսզոր մարմին սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ2387–Ն որոշմաև մեջ 
լրացումներ և փուիոիաւթյուևևեր կսւտարելու մասին ՀՀ կւսռսւվւսրությաև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմամբ, որոշոււք ելք

1 . ՀՀ Գեղարքուևիքի ւէւսրզի Գսսլւսռ հալքւսյնքի /կւսդաստրւսյին ծւսծկւււզիր 05-02 I ֊0065-0009/ 
համայևքւսյին սեւիակւսնություն հանդիսւսցող հողւււմասից ւսռւսևձևւսցնել 0.01 140 հւս 
լքլււկերեււով հողաւռւսրւսծքը և տրամւսդրել Գւսվառ հւսմւսյնք. Գւսնձակ բևակւսվտյր.
Հ . Աբրւսհսււքյաև փողոց, թիւ( 28/1 հսացևն։
2 . Հողաւքւսսի զործւսռնակաև նշւսևւսկությունը բնակավայրևրի այլ հողսւտեսքից փոխևլ 
հասարւււկական կառուցաււյատւքսւն հողատեսքի։

3



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Դեզարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՋԾհՁզՋբտէՁրՋո(օ)^աՅմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
03 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Ա 878-Ա 

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելռվ «Տեղական իևքնակառավսւրմաև մասին» ԼԼ օրենքի 35-րղ հոդվսւծի 1-ին կևաի 
24)–րղ եևթակեաով, ԼԼ կսաավարությսւն «2,2, քաղսւքային ն զյուղակաև բնակավայրերուն 
ևերբնակավայրսւյին աշխարհագրական օբյեկաների սւնվաևակոչմաև, աևվաևափոխման, 
անշարժ զույքի՝ ըսա դրա զանվելու ն /կամ/ աեղակապման վայրի համարակալման, 
հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրանցմաև կարզը հաստատելու ե հասցևների 
զրաևցման լիազոր մարմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005 թ. թիվ 2387-Ն որոշմւսև մեջ 
յղացումներ և փոփոխությունևեր կսւտսւրելու մասին ԼԼ կսաավարությսւն 25.02.2021 թ ֊ի  1մ 233-Ն 
որոշմամբ, որոշումեմ

1. 22 Գեղսւրքուևիքի մարզի Գավառ համայնքի /կադաստրային ծածկագիր 05-001-0294-0001/ 
համայնքային սեփակաևություև հանդիսացող հողամասից սաաևձևացնել 0.00280 հա 
մակերեսով հողատարսւծքը և տրամադրելԳավառ համայնք, Ջոհված Ազատամարտիկևերի 
փողոց, թիվ 2/52 հասցեև։
2. Հողամասի զործսաևակաև ևշսւևակությունը բնակավայրերի այլ հողատեսքից փոխել 
րևսւկեյի կսաուցապատմւսն հողսւտեսքի։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեաությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոզՋ§հպՁք6էաՁՈ@<>ւոՋմ.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
03 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւեի Ի1 879-Ա 

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական իևքնակառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվւսծի 1-ին կետի 
24)–րղ ենթակեաով, ՀՀ կառավարության «ՀՀ քաղաքային և զյուղական բնակավայրերուն 
ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկաևերի անվսւևակոչման, աևվանափոխմւսն, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զաևվելու և /կամ/ տեղակապմաև վայրի համարակալմաև, 
հասցեավորման ու հասցեների պետական զրանցման կւսրզը հաստատելու և հասցեների 
զրաևցմաև լիսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Նորոշմաև մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի 233-Ն 
որոշմսւմբ, որոշումեմ

1 . ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնքի /կաղաստրւսյիև ծածկագիր 05-001-0294-0001/ 
համայնքայիև սևփակաևություև հաևղիսացող հողամսւսից առաևձևացևել 0.00396 հա 
մակերեսով հողատարածքը և արամաղրել Գավառ համայնք, Ազատությսւև 2-րղ փողոց, 4-րղ 
անցուղի, թիվ 4/51 հւսսցեև։
2. Հողամասի զործառևակւսև ևշաևակությունը բնակավայր երի սւյլ հողատեսքից փոխել 
բնակելի կսաուցապաամաև հողատեսքի։
3. Սույն որոշումր հիմք Է պետական զրւսևցում ստանարււ համար։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹ6ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյ սատանի 2անրւսպետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
2.2., Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^աւզս§հՁզսքօէաՋՈ@պոՋմ.(;օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
04 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 880-Ա

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2.ՊԱՐՈՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 11 2ԱՍՑԵԻ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2ԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 2ՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ 
Շ ԵՆՔ - Շ ԻՆՈ Ի ԹՅ Ո ԻՆՆ ԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՍԵՆ ԱԼՐԵՐՏԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ 2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուեքը եասաաաող փսւսաաթղթերր չպսւհպաևված աևեաաւսկաև 
բեսւկեփ աևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. 22 20-117-Ն օրենքով, 26 ղեկաեմքերի 
2002թ–ի Ի1 510-Ն օրենքով, «Նորմաաիվ իրսւվակաև ակաևրի մասին» 22 օրեևքի 1-իև հողվածի 2 ֊ 
րղ մասի, «Տեղական ինքնակսաւսվւսրման մասին» 22 օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և 22 
Կսաավարության 29.12.2005թ. «2այասաաևի 2աևրապեսաւթյաև քաղաքայիև և զյուղակւսև 
բևակսւվայրերում ներբևակւսվայրային աշխարհագրական օբյեկտների ւսևվաևւսկոչմաև, 
անվաևափոխության, անշարժ զույքի՝ րստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի 
հսւմարակալման, հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և 
հւսսցեևերի զրանցման լիազոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսև մևշ 
լրացումներ և փոփոիտւթյուևներ կսւտարելու մասին 22 կսաավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 01.11.2022թ. տրված Գանձակ համայնքի հողային 
բարեփոխումների և սեփականաշևորհմւսն հաևձնաժողովի 05.02.1991թ. թիվ 1 և 20.02.1991թ. թիվ 
3 որոշումևերից քաղվածքը, ըստ օրեևքի ժառսւևզության իրավուևքի վկայազրով/տրվսւծ 
25.10.2022թ–իև/ զույքի ևկատմսւմբ ժառանգ Արսեն Ալբերտի Մարտիրոսյաևի /ծնվւսծ 
26.03.1970թ./ ղիմումը, «Դավիթ Առաքելյւսև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի և շիևությունների 
հատակազծերը, համաձսւյն որոնց Գավսա համայնքի Գանձակ բնակավայրի 2.Պսւրոնյան 
փողոց թիվ 11 հսւսցեում զտնվող րևդհանուր հողամասը չւսփազրվել Է, հատկացվել I, 0.17 հա, 
ինչը փաստացի կւսզմում Է 0.20993 հա, որը Արսեն Ալբերտի Մարտիրոսյաևին /ծնվւսծ 
26.03.1970թ./ ժառսւևզության իրավուևքով պատկաևող հողամասն Է և հւսշվի սաներս), որ 
օրինական կառուցված 118.60 քմ մակերեսով շեևք-շիևություևների /կառուցված 1938– 1980թթ./ 
կսաուցման ու սպասարկմսւն հսւմւսր անհրաժեշտ 0.20993 հա հողամասը չի զտևվում 22 
հողային օրևնսզըքի 60-րղ հողվսւծով սահմանված սահմանափակումների ցանկում, իևչպես 
նան ինժեևերատրաևսպորտային օբյեկտների օտարմւսն զոտիներում, չի առաջացնում 
սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերւսկանզնել Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի 2. Պարոևյւսև փույոց թիւ| 1 1 
հւսսցեում զւոևվող զույքսւյին միավորի նկաամսւմբ Արսեև եկքերտի Մարաիրոսյաևի /ծնվսւծ 
26.03.1970թ֊իև/ հողօզտազործմաև իքավուևքը, բնակելի աւսն կսաուցման և սպասսւբկման 
համար հսւտկացված հողամասի գույքսւյիև իրավունքներր ճաևսւչելով ևրսւ սեփականությաև 
իրսւվուևքը 0.20993 հա ըևւլհաևուր մակերեսով հողամասի և օրինական կսաուցված 118.60 քմ 
ընդհանուր մակերեսով շինությունների /կառուցված 1938– 1980թթ./ ևկատմամբ՝ ոըսյևս 
օրինական տիրապեավող զույք։
2. Անշարժ զույքին արամւսդրելԳավառ հւսմւսյևք Գանձակ բևակւսւ1այը, 2.Պարոևյւսն փողոց, 
թիվ 11 հւսսցեն։
3. Սույն որոշումը ևերկայւսցևե| ԼԼ անշարժ զույքի կաղսւստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցմւսն միասնական ստորաբաժանում՝ զույքւսյին իրավունքևերի պետական 
զրաևցում կւստւսրելու համար։
4. Որոշմւսև կատւսրմաև հսկողությունր դնել Գավւսռ համայնքի ղեկավարի տեղակւսյ Գ. 
Բոշյանի կրւս։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ ԱՎԱՐ

Հսւյսատանի Հանրապեաությաև Գերլարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՅ§հՁզՁբ6էՁրՋՈ@§աՁւ1.շօա

«ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ՓՈ1սԱՂՐԱՄԻԶՈՑՆԵՐՆ ԱՃՌԻՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳՌՎ 
ՕՏԱՐԵԼՌԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ 03.10.2022Թ. Ի1 758-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԶ ՓՌՓՌ1սՈԻԹՅՈԻՆ ԿԱՏԱՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվստվելով «Նորմաաիվ իրսւվակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րդ մսւսի, 
23-րղ հոդվածի, 33-րդ հոդվածի 2) կետի, 34-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակսաավւսրմաև 
մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մսւսի 24) կետի, «Հրապարւսկային սակարկա թյունների 
մասին» Հայասաանի Հաևրապետությաև օրենքի ղրույթևերով, որոշումեմ

1. «Գավառ համայնքին պատկսւնոդ փոխսպրամիջոցևերն սւճուրդային կարզով օաարելու և 
մեկևտրկային զին սահմանելու մասին» Գավառ համայնքի ղեկավարի 03.10.2022թ. որոշմսւն մեջ 
կսսռւսրել հետնյալ ւիուիոխություևը.
1) Ռրոշմւսն 1-ին մսւսից հաևել «են\1մ1ճ2.֊5511 մսւկևիշի 794 ՍՏ 34 պեահամարաևիշի» 
բառակապակցությունր.

2) Ռրոշման 2-րդ մւսսից հաևելՑ) կետը «հճա\.2–5511 մակևիշի 794 ՍՏ 34-900 000 ՀՀ դրամ» 
ր ա ռա կ սւ պ սւ կց ությ ւս մր.

2. Հաևձևւսրայ՜ւե| աճուրդւսյիև հաևձնաՕողովին սույն փովախություևև իրազեկել աճուրդի 
վեյ՜ւսւրևրյալ պաշաոևակաև ծաևուցումնելավ։

3. Սույն որոշու մն ուժի մեջ Է մւռնում պաշաոևակաև հրապւսրակմսւնը հաջորդող օրր։

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
04 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 881-Ա

Հ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԿԱՎԱ ՚ՏԻՐՈՍՅԱՆ



2.ԱՅԱՄՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսցաստանի ձանրասյետությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՋ§հՋզՅբ6էՋրՁՈ@բաՋմ.<։օա

օրենքի ՅՅ֊րղ հոդվածի 3-րդ կետերի պաեաեջևերով, հիմք րեդուևելով Գավառ համայնքի 
ավազանու 2022 թվակաևի փետրվսւրի 25 ֊իթիվ 24-Ն որոշմաև 8-րդ կետը, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի 2022 թվականի րյուջեում կաաարեյ հեաևյալփոփոխությունևերը.

1) 01 բաժևի 6 խմբի 1 դասի /ընդհանուր բնույթի հանրայիև ծառայություևևեր (այլ դւսսերին 
չպաականող) զործառնսւկան դսաակարզմւսն 5134 /նախազծահեաւսզոտական ծախսեր/ 
տնաեսազիաական հոդվածը պակասեցնել 950.000 /ինն հարյուր հիսուն հւսզւսր/ ԼԼ դրամով, որն 
ավելսւցնելՕւ բաժևի 1 խմբի 1 դւսսի /օրենսդիր և գործադիր մարմինևեր/ զործառնսւկան 
դասսւկարզման 5121 /տրաևսպորաային սարքավորումևեր/ տնաեսազիաական հոդվածին 
Գավսաի համայևքապեաարաևիև պատկանող 1 0 7 ՜0 1 ճ  Ն/\.1\41Ր/ 2.4 մսւկևիշի թեթն մարդատար 
ւսվտոմեքեևայի /պետ. համարաևիշ 990 շշ 61/ շարժիչի կապիասւլ վերաևորոզման համար։
2) 01 բաժևի 1 խմբի 1 դսաի /օրենսդիր և գործադիր մարմինևեր / զործառնսւկան դսաակարզմւսն 
4251 /շևևքերի և կւսռույցևերի ընթացիկ նորոգում և պահպւսնում. տնաեսազիաական հոդվածր 
պակասեցնել 400.00 /չորս հարյուր հազար/ ԼԼ դրամով, որն ավելացևել նույն զործւսռնակաև 
դսաակարզմւսն 4214 /կապի ծառայություևևեր /տնաեսազիաական հոդվածին փոստային 
ծառայություև ձեռք բերելու համար։

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
04 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի1 882-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՌԻԶԵՈԻՄ 
ՓՌՓՌ1սՈԻԹՅՈԻՆ ԿԱՏԱՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

2. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մանում հրսւսր

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ


