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07 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 883-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 10 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 1սԱՉԱՆ11ԻՇ ԳՈԻՐԴԵՆԻ 

ԳԱԼՈՅԱՆԻ, ԴԱՎԻԹ ԽԱՉԻԿԻ ՄՈԻՐԱԴՅԱՆԻ, ԱՀԵՐ ԽԱՉԻԿԻ ՄՈԻՐԱԴՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ՀԱՍՑԵԻՆ ԿԻՑ ՓԱՍՏԱՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ

0.00645 ՀԱ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՐԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով Տեղական Իևքևակառավարման Մասին ՀՀ օրեևքի 35 ֊րղ  հողվսւծի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Հողային օրենսզրքի 64 հողվսւծի 2 և 3 կետերի պահանջներով, 28.06.2008թ. 
ՀՕ-117-Ն օրեևքի 1-իև հողվածով, ՀՀ Կսաւսվարությաև 29.12.2005թ. «Հայաստանի 
Հաևրւսպետությաև քաղաքւսյին և զյուղսւկւսն բնակավայրերուն ևերբևակավայրային 
աշխարհազրակաև օբյեկտևերի անւխւնւսկոչմաև, աևվաևսսիոիաւթյաև, անշարժ զույքի՝ ըստ 
ղրւս զտնվևլու և /կաւե տեղակայմաև վայրի համսւրակալմաև, հասցևավորմաև ու հւսսցեների 
սյետւսկւսն զրսւնցման կարզր հւսստւստելու և հասցեների զյսսնցւքւսև լիազոր մարմին 
սահմանելու մւսսին» թիվ 2387-Ն որոշմւսև մեջ լրացումներ ն փուիոխությունևեր կատսւրելու 
մասին ՀՀ կսաավւսրությսւև 25.02.2021 թ ֊ի  Ի1 233-Ն որոշման պահանջներով, հիմք ընղունելով 
19.10.2022թ. տրված Գավաոի հողային բարեփոխումների և սեփակաևաշնորհմսւն 
հանձնաժողովի 07.04.1991 լս. թիվ 19 որոշումից քաղվւսծքը և ըստ օրեևքի ժաոանզությաև 
իրսւվունքի ւ)կւսյազրով/տրված 19.10.2022թ./ զույքի նկատմսւմբ ժառանգ Դւսվիթ Խաղիկի 
Մուրաւլյանի /ծևվւսծ 1 8 .1 2 .1985յծ./ ղիմոււէը, «Հայր ե որղի Դւսվոյաևևեր» ՍՊԸ-ի կողլքից տրված 
հողւսմասի ու շենք֊շինությունների հատակագծերը, համսւձայն որոնց Գւսվւսռ համայնքի 
Հացառաւո թաղամսւսի Հենրիկ Աբրահսսկսւև 4-րդ փողոց թիվ 10 հւսսցեոււք գտևվոզ ընդհանուր 
հողւսմւսսը չսւփագրվել Է /ծածկագիր 05-001-0599-0006/, հատկացվելէ 0.06 հսւ, ինտր ւիւսստացի 
կազմոււք է 0.09645 հսւ, որից 0.09000 հա հողատսւրածքը օրեևքի ուժով հանղիսանում 1; Դւսվիթ 
Խաչիկի Մուրաղյանին /ծնվսւծ 18 .12 .1985թ./ ժառաևգությւսն իրավուևքով պատկանող 
հողաւ(ասը, իււկ ղրսւն կից ւիւսստացի ավելօգտագործվող 0.00645 հա հողւսմւսսը ճանաչել 
համայևքսւյիև սեփակսւևություն և ուղղւսկի վաճառքի կարգով 1 քմ-ի համար հողւսմասի տւիւսլ 
պւսհին գործող կաղւսստրւսյին արժեքի 30%-ի չափով 237,6 ՀՀ դրամ, օտարեյ նշվւսծ հւսսցեի 
զույքի ևկատմամբ ժառանգ Դւսվիթ Խաչիկի Մուրաղյանին /ծևվւսծ 18 .12 .1985թ./ և հաշվի 
առնելով, որ օրինական կառուցված 338.86 քմ մակերեսով շեևք-շիևության /կառուցվւսծ 1985– 
1992թթ./ կառուցման ու սպասարկմաև համար աևհրւսժեշւռ 0.09645 հա հողւսմւսսը չի գտևվում 
ՀՀ հողային օյւենսգրքի 60-ըղ հողվածով սահմաևված սահմանափակումների ցաևկուլք, ինչպես 
նւսն իևժեներւստրաևսւզորտւսյին օբյեկտևերի օտւսրմւսն գոտիևերում, չի առաջացնում 
սերւ|իւռոււռ, որոշումեմ



1. Գերւսկւսնդնել Գավառ հաւհււյնքի ձւսցառւստ թաղամսաի ձենրիկ Աբրահամյան 4 -րդ փոդոց 
թիվ 10 հասցեում զտնվոդ դույքսդիև միավորի նկաամտմր Խւսչանուշ Գուրդեևի Գւսլոյանի 
/ծնկած 07.01.1961թ./, Դսւվիթ Խաչիկի Մուրադյաևի /ծնկած 18 .12 .1985թ./, Մհեր Խաչիկի 
Մուրսպյաևի /ծնկած 2 6 .0 7 .1987թ./ հողօգտսպործման իրավունքը, բնակելի տան կաոուցման և 
սպւսսարկման համար հաակացված 0.06 հսւ մակերեսով հողամասից ավելփաստացի 
օդտադործվող 0.03 հսւ հողամսւսի դույքային իրսւվուևքնևրը ճսւնաչևլով ևրաևց
սեփակւսևության իրավունքը 0.09000 հա մակերեսով հոդւսմասի և օրինական կաասցված 
338.86 քմ շեևք-շիևությունևերի/կառուցվսւծ 1985֊1992թթփև/ևկւստւևսւքբ՝ որպես օրինական 
ւոիրւսւդետվող գույք։
2. Գավառ համայնքի ձացսաատ թւսղամասի ձենրիկ Աբրահամյան 4 ֊ր դ  ւիոդոց թիվ 10 հասցեում 
զսւնվող 0.09000 հա հողաաարածքիև կից փսւսաացի ավել օդտագործվող 0.00645 հա մակերեսով 
հոդւսմւսսը ճւսնաչել համւսյևքային սեփականություն տրւսմսպրելով Գավառ համայնք, 
ձացւսռսւտ թւսդւսմւսս, ձենրիկ Աբրահւսմյւսև 4-րդ ւիոդոց, թիվ 10/1 հասցեև և ուղղակի վաճառքի 
կւսրդով օսււսրել Խւսչանուշ Գուրդեևի Գալոյւսնին /ծնկած 07.01.1961թ./, Գսւվիթ Խաչիկի 
Մուրաւլյաևին /ծևվւսծ 1 8 .1 2 .1985թ./, Մհեր Խաչիկի Մուրադյաևիև /ծնկած 2 6 .0 7 .1987թ./, 
հողւսմւսսի 1 քլք֊ի համար կադաստրայիև արժեքի 30%-ի չափով 237,6 /երկու հսւրյուր 
երեսունյոթ ւսւքբողջ վեց տասնորդական/ ԼԼ դրամ ըևդամենը 64,5x237,6=15400 /տասնհիևդ 
հազար չորս հսւրյուր/ ԼԼ դրամ Գավառի համայևքապետարսւևի 900175101345 հաշվևհամարիև
ւ| ճ ւս ր և | ո ւ պ ա յ լք ւս ևուի
3. Բնւսկեփ ւուսնր արւսմսւդրել Գււսիսռ համայնք, ձացսաւստ թւսդամաս, ձենրիկ Աբրահւսւկաև 4– 
րղ փոդոց, թիվ 10 հասցեև։
4. ձաևձևարւսրել աշխաաակազմի համապատասխան աշխատակցին օրեևքով սահմւսնված 
կսւրդով Խաչւսնուշ Գուրդենի Գսւլոյւսևի /ծնկած 07.01.1961թ./, Գւսւփթ Խաչիկի Մուրադյսւնի 
/ծնվւսծ 18 .12 .1985թ./, Մհեր Խաչիկի Մուրադյաևի/ծնկած 26.07.1987ր>./ հետ կնքել ու 0.00645 հա 
մւսկերեսով հոդւսմասի ուղղակի վւսճառքի պայմաևազիր։
5. Սույն որոշոււքը ներկայացնել ԼԼ անշարժ դույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի դրւսնցլքւսն լքիւսսնակւււն ստորաբաժանում՝ զույբւււյին իրավուևքների պետական 
զրսւնցու մ կաւուսրելու համւսր։
6. Մրոշւքան կսւտարման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բ-ոօաւնհ ժ ոսւ։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստանի Հաևրապետությսւն Գեղսւրքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեզարքուեիքի մարզ, ք. Գսոխա, (0264)23423, (0264)22338 |^ՁոզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@լ>րոՅմ.<։օրո
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07 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 884-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 20-ՐԴ ՓԱԿՈԻՂԻ 
ԹԻՎ 2 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳԱԳԻԿ ՎԱՆՈԻՇԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, 
ԼԱԼՍ, ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՄԱՆՈԻԿՅԱՆԻ, ՎԱՆՈԻՇ ԳԱԳԻԿԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 

ԳԱԳԻԿԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ ԵՎ ՀՐԱՅՐ ԳԱԳԻԿԻ ՄԵԼՔՈՈՆՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔԸ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսււ|արվելով «Իրավուևքը հասաաաող փւսսաաթղթերր չպահպսւևված աևհաաակաև 
բնակելի աների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Իրավուևքը 
հասաաաող փւսսաւսթղթերը չպւսհպաևված անհատական բնակելի աների կսւրզաւ|իճակի 
մասին» ՀՀ օրենքի կիրւսրաււէն սւպահոկելու մասին, ՀՀ կառւսվարությսւն 13.11.2008թ. Ի1 1328-Ն 
որոշման պահանջներով, Տեղական Իևքնակառավարմաև Մասին ՀՀ օրենքի 35 ֊րղ հողվածի 24) 
կեաի պահանջներով, ՀՀ Կառավարությաև 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրապետու թյան 
քաղաքայիև հ զյուղակւսն բնակավայրերում ևերբնսւկավայրային աշխարհագրական 
օբյեկւոների սւնվաևակոչման, անվանափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրսւ զանվեյու և /կամ/ 
տեղակայմսւն վայրի համարսւկալմաև, հասցեավորմւսև ու հւսսցևևևրի պետական զրանցմաև 
կարզը հաստատելու և հւսսցեևեյւի զրաևցւհսև լիազոր մարմին սահմանելու մասին» յտիվ 2387-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կւստարելու մասին ՀՀ կաոավարությսւև 
25.02.2021 թ՜ի Իք 233-Ն որոշմւսև և հիւ1ք ըևղուևելով Վանուշ Գազիկի Մելքոևյսւնի /ծնվւսծ 
29.07.1984թ–ին/ ղիւէոււէը, Գւսկսա հւսմւսյևքի կողմից 21.10.2022թ. տրվսւծ «Հողային 
րարեփոխումների և սեւիականսւշևորհման հւսևձևաժողովի» 07.04.1991 թվականի թիվ 19 
որոշումից քսւղվւսծքը, «Գավ|ւթ Աոաքելյան» Ա Ձ ֊ի կողմից տրվսւծ հողաւէաւփ ու շեևք– 
շինություևևերի հսւտւսկազծերը, որի հսւմաձայն քւսղսւք Գավաո Հեևրիկ Աբրահամյան փողոց 
20-րղ փակուղի թիվ 2 հասցեում զտևվող ըևղհաևուր հողամասը չափսպրվել Է/ծածկագիր 05– 
001-0529-0047/, հւստկսւցվել Է 0.17հա, ինչը փւսստացի կազմում Է 0.16332հա և հաշկի աոևելով, 
որ օրինական և ինքնակամ կսաուցվւսծ 446.20քմ մակերեսով շեևք-շինությունևերր 
/կառուցվսւծ1958–2019թթ–ին/, որոնց կւսոուցմաև ու սպսւսարկմաև համար ւսնհրաժեշտ 
հողալքւսսը չի զտևվում ՀՀ հողւսյին օրենսզրբի 60-րղ հողվածով սահմաևված 
սւսհմւսնւււփակոււ1ևևրի ցաևկում, իևչպես ևաև իևժեևերատրանսպորտային օրյեկտների 
օտարման զոտիևերում, չի առաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերակսւնգնել Գսւվսա քսւղաքի ձենրիկ Աբրւսհամյան փողոց 20-րղ փակուղի թիւ| 2 հասցեում 
գտևվող գույքայիե միավորի եկաամսւմբ Գաղիկ ՜Վաեուշի Մելքոևյանի /ծևվսւծ20.06.1956թ./, 
Լալա Կարապետի Մւսևուկյաեի /ծնվսւծ 13.03.1963թ./, Վսւնուշ Գսպիկի Մելքոևյանի /ծնվսւծ 
29.07.1984թ./, ձովհաևևես Գազիկի Մելքոնյաևի/ծնվսւծ 21.01.1986թ./ ն ձրսւյր Գսպիկի 
Մելքոոևյաևի /ծեված 05.08.1989թ./ եոդօղտսպործմաև իրավուևքը, բնակելի տան կսաուցմաև և 
սպասարկմաև համար հաակացված 0.17հսւ մակերեսով հողամասի գույքայիե իրավուևքևերը, 
ճաեատևյով ևրսւ սեփակաևությաե իրավուևքը 0.16332 հա րևղհաեուր մակերեսով հողամասի 
եկաամսւմբ։
2. ճւսեաչեյ Գաղիկ Կ, անուշի Մելքոեյաևի; Լալա Կարապետի Մաևուկյաևի; Վանուշ Գսպիկի 
Մելքոեյաևի; ձովհաևևես Գազիկի Մելքոեյաևի և ձրսւյր Գազիկի Մելքոոևյաևի սեւիակաեությաև 
իրակունքը Գավառ քւսղաքի ձենրիկ Աբրահամյաև փողոց 20-րղ փակուղի թիվ 2 հսւսցեում 
զտևվող օրիևակաև կառուցվւսծ 379.6քմ. մակերեսով շենք-շինություևների ,/կսաուցված 1958–
1975թթ/ նկսւտմամբ՝ որպես օրիևակաև տիրսւպետվող ղույք։
3. Գավառ քսւղաքի ձեերիկ Աբրահամյաև փողոց 20-րղ փակուղի թիվ 2 հասցեում ինքնակամ 
կսաուցվսւծ 66.60 քմ մակերեսով շևևք շիևություևևևերը / ինքնակամ կաոույցների հաշվառմսւև 
տվյալնևրի մուտքազրմաև ծածկագիրը 2022՝\աՅյ9Լ); կառուցվւսծ 2017-2019 թ՜ին/ ճսւևաչել 
ինքնակամ։
4. Բեւսկեփ տանը տրւսմաղրել Գավառ համայնք ձեերիկ Աբրահամյաև փողոց 20-րղ փակուղի 
թիվ 2 տուն հւսսցեն։
5. Շեևք շիևություևներր չեե հակասում քաղաքաշիևակաև եորմերիև և դրանց մակերեսները 
որոշվում նև քարտեգսպրմւսն, գեողեզիսւյի, չսւփագրմաե /հաշվառմսւև/ ե հողաշինարարությաև 
գործուևեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող կսպմակերպությունների/անձի/ կողմից 
տ ր փս ծ հատսւ կա գծ ե ր իև հա մա պ ա տ ա ս իււսն։
6. Սույև որոշումը ներկայացնել ձձ անշարժ գույքի կսւդաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրանցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքւսյին իրավունքների պետական 
գրսւնցում կատարեյու համար։
7. Բրոշման կսւտարմաև հսկողություևր դնել Գավստ համայնքի ղեկավարի տեղակսղ
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2ԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԿԱՐԵՑԱՆ ՓՈՂՈՑ 5-ՐԳ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 3
2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄՏԵՓԱՆ ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՀԱՎՏՈՅԱՆԻ 
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուեքը եասաաաող փասաաթղթերը չպահպաևված անհատական 4
բնակելի աների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ 20-117-Ն օրեևքով «Նորմատիվ 

* իրավսւկան ակաերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-ին հողվածի 2 ֊րղ  մասի, «Տեղական
իևքնակառավսւրման մւսսին» ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ԼԼ Կւսռավարության 
29.12.2005թ. «Հւսյաստւսևի Հաևրապետությաև քաղաքային և զյուղակւսն բնակավայրերուն 
ևերբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի աևվանակոչմւսև, անվաևափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվեյու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, 
հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրանցման կարզը հաստատելու ն հասցեների 
զրանցմաև լիազոր մարմին սւսհմանելու մւսսին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխությունևեր կատարելու մասին ԼԼ կառավարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունելուլ 27.10.2022թ. տրված Գւււվւսռի հողային բւսրեփոխումների և 
սեփականաշնորհման հաևձնաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քաղվածքը, ըստ օրեևքի 
ժառաևզությւսն իրավունքի վկայազրով/տրված 19.10.2022թ./ զույքի ևկատմամբ ժսւռանզ 
Ստեփան Իսրայելի Հւսվտոյանի /ծնված 10.07.1968թ./ ղիւ1ոււ1ը «Խաչատուր Ավեյան» ԱՁ-ի 
կողմից տրվւսծ հողամասի ե շինություևների հատակազծերը, համաձայն որոնց Գավառ 
համայնքի Հացւսռատ թսւղամասի Կարեյսւն փողոց 5-րղ նրբանցք թիւլ 3 հասցեում զտևվող 
հողամասը չափազրվել Է, հատկացվել Է 0. 12 հա, ինչը փւսստացի կազւքում Է 0.10374 հւս, որը 
Ստեփան Իսրայելի Հւսւլտոյանին /ծնված 10.07.1968թ./ ժւսռանզությւսև իրւսվունքով պատկանող 
հողամասն Է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 293.02 քմ ըևղհանուր մակերեսով 
շենք-շինություևների /կառուցված 1960թ./ կւսռուցլքւսև ու սպասարկմաև համար անհրաժեշտ
0.10374 հա հողամասը չի զտնվում ԼԼ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանված 
սահմանափակումների ցանկում, ինչպես ևաև ինժեներւստրանսպորտւսյիև օբյեկտևերի 
օտւսրմւսն զոտիներում, չի առաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ

՚»



1. Վերւսկաևցևել Գավառ համայնքի ձացառատ թսւղսւմասի Կարեյաե փողոց 5-րղ նրբանցք թիվ 
3 հւսսցեում ցաևվող ցույքայիե միավորի եկաամամբ Ստեփան Իսրայեփ ձավտոյանի /ծնված 
10.07.1968թ–ին/ հողօղտսպործման իրավունքը, բնակելի տան կառուցման և սպասարկման 
համար հատկացված հողամասի ցույքային իրավունքները ճւսնաչելով նրա սեփակաևությաև 
իրավունքը 0.10374 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական կաոուցված 293.02 քմ 
ընդհանուր մակերեսով շիևություևևերի /կառուցված 1960թ./ նկատմամբ որպես օրինական 
տիրապետվող ցույք։
2. Անշարժ ղույքին տրամաղրել Գավառ համայնք, ձացառատ թաղսւմւսս, Կարեյւսն ւիողոց, 5-րղ 
նրբանցք, թիվ 3 հւսսցեև։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի գրաևցման ւփասնակւսև ստորաբաժանում՝ գույքւսյին իրավուևքների պետական 
ղրանցում կատարելու հւսմւսր։
4. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գւսվւսռ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§րո311.։։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ա 886-Ա

( ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԳՅԱՆ 8-ՐԳ ՓՈՂՈՑ 6-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 4 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿ ԵԼԻ
ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԼԱՈԻՐԱ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՄՈԻՂՍԻԽՉՈՅԱՆԻ. ՌՈԻԶԱՆՆԱ 
ԽԱՆԳԱՆՅԱՆԻ, ԼԱՈԻՐԱ ՌՈԻԲԵՆԻ ԽԱՉԻԿՅԱՆԻ, ԱՐՄԱՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուեքը հասաաաոզ փւսսաաթզթերը չպահսյաեված անհատական 
բնակելի աների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմասփվ 
իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվսւծի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքևակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարությաև 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետությսւն քաղաքային և զյուղսւկան բնակավայրերում 
ներբնակսւվայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի անվսւնակոչմաև, անվաևափոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու ե /կամ/ տեղակւսյման վայրի հսւմարակալման, 
հւսսցեավորման ու հասցեների պետական զրւսնցմւսև կարզը հաստատելու և հասցեների 
զրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և կ
ւիուիոխությունևեր կատարելու մասին ՀՀ կւսռավարության 25.02.2021 թ՜ի 233-Ն 

է պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 31.10.2022թ. տրվսւծ Գավսաի հողային բարեփոխումևերի և
սեփականաշևորհմաև հանձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քւսղվածքը, ըստ օրենքի 
ժառանգությաև իրավունքի վկայագրով /տրվւսծ 14.10.2022թ–իև/ զույքի նկատմամբ ժառանգ 
Ոուզաննւս 1սանղանյաևի/ծնված 13.06.1969թ./ լիազորված աևձ/լիւսզորազիր տրվւսծ 
17.09.2021թ./ Լաուրա Ռուբեևի 1սաչիկյանի /ծնված 09.03.1990թ./ ղիմումը, «Խաչատուր Ավեյաև»
ԱՁ-ի կողմից տրվսւծ հողւսմասի և շիևություևների հատակազծերը, համաձւսյն որոնց Գավառ 
համայնքի Սայաղյւսն 8-րղ փողոց 6-րղ նրբանցք թիվ 4 հասցեում զտևվող հողամասը 
չսւփազրվել Է, հատկացվել Է 0.06 հսւ, ինչը փաստացի կազմում Է 0.06911 հսւ, որը Ոուզաննւս 
1սանղաևյաևիև/ծնված 13.06.1969թ./ ժառանզությւսն իրավունքով պւստկւսնող հողամասն Է և 
հսւշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 297.39 քմ ըևղհանուր մակերեսով շենք– 
շինություևևերի /կառուցվւսծ 1985թ./ կառուցման ու սպասւսրկման համար անհրաժեշտ 0.06911 
հւս հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմւսնված 
սահմանսւփակումների ցսւնկում, իևչպես նսւև ինժեներւստրաևսպորտային օբյեկտների 
օտւսրման զոտիներում, չի առաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ

Հ



»
1. Գերւսկաևգևել Գավառ համայնքի Սւսյսպյաե 8-րրյ փողոց 6֊րրյ նրբանցք թիվ 4 հասցեում 
գտևվող գույքայիև միավորի ևկաամամք Լաուրա Կարապետի Մուղսիխչոյաևի /ծնված 
09.09.1942թ–իև/, Ռուզաննա քսաևրյաևյանի /ծնված 1 3 .06 .1969թ–իև/, Լաուրա Ռուբենի 
քսւսչիկյանի /ծնված 09.03.1990թ–ին/, Արման 1սաչիկյանի /ծնված 17.06.2003թ–իև/ 
հողօգտսւգործմաև իրավուևքը, բնակելի տան կսաուցմաև և սպասարկման համար 0.06 հա 
օրինական հաւոկացված հողամասից ավելփասւռացի օգտսւգործվող 0.00911 հա հողամասի 
ղույքային իրավուևքևերը ճսւնաչելով նրանց սեփականության իրավուևքը 0.06911 հա 
ընդհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական կառուցված 297.39 քմ ընդհանուր մակերեսով 
շինություևևերի /կսաուցված 1985թ./ ևկատմամբ որպես օրինական տիրապեավող ղույք։
2. Անշարժ ղույքին արսւմաղրել Գավսա համայնք, Սայադյան 8-րղ փողոց, 6-րղ նրբանցք, թիվ 4 
հասցեև։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ գույքի կւսղւսստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրանցմւսն միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրսւվուևքների պետական 
գրսւնցում կսւտարելու համար։
4. Որոշմսւն կսւտարման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Բոշյաևի վրւս։

4
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոանի Հանրապեւռության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՁ§հՋզՅք6էՅրՁՈ@8րոՋմ.€օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ի1 887-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վազզեն Հերոսի Մակարյանը (անձևազիր Ճ70652142, ՀԾՀ 3802790049, հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, զ. Ծաղկաշեև 1փող. 3-րղ նրբ. աուև 3) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելու 
պարաականությունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվսւկսւնի հոկտեմբերի 19-իև «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեևքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" ենթւսկեաի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարանի աշխաաակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարնեյւի զանձման հարցի քննությսւն նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստսւտված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴԲԻՆԵԼԲԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայև ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվսաման ու զնսւհատման 
տվյալների, 1<ճ՚՝/2 3270 մակնիշի 35 0  7 321 պետհսւմարանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում է 
Վազզեն Հերոսի Մակսւրյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հւսրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթւսկա զույքահարկը կազմում է 34500/երեսունչորս հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ 
ղրամ, ինչը 2016-2021 թթ. ժամանակսւհատվածում չի վճարվել, իսկ Վազզեն Հերոսի Մակարյանի կողմից 
նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 11836 /տասնմեկ հազար ութ հարյուր երեսունվեց/ ՀՀ ղրամի 
չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապեսսսրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբեյփ 03 –ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 1 9 .10.2022թ. ծանուցում 
32ն3ր3ր.3ա կայքում/ Վազզեն Հերոսի Մակարյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 03 .11 ,2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվելեն պատշաճ ծանուցված 
Վազզեն Հերոսի Մակարյանի բացակայությամբ։
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ԼԼ Սսւհմւսնւսդրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաբանչյուր ոք պարաավոր է օրենբով 
սահմանված կարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնբային բյուջե 
մուտբադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրբի 239-րդ հոդվածիփոխադրսւմիջոցի գույքահարկը հարկ վճարոդներին 
սեւիականության իրավունքով պատկանոդ հարկման օբյեկտ հւսմարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարդով 2սւյաստանի ձանրապեսաւթյան համայնբների բյուջեներ վճարվող տեդակւսն հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական դործունեության արդյունբներից։
2ւսւ1աձայն ԼԼ հարկսւյին օրենսդրբի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույբսւհարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինր։ ձամսւձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրբի 46-րդ 
հոդվածի՝ տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսդրբին համապատասխան հաշվարկված վճսւրման ենթակահարկի, ինչպես նաե դրսւ 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդանբների դումարների վճարումը համապատասխան հւսրկի դծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դաևձապետական հաշվին։
2.ամսւձայն ԼԼ հարկսւյին օրենսդրբի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանվւսծ ժւսմկետներից 
ուշացնելու դեպբում ժամկետսւնց յուրաբանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կւսմ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձսդն 22. հարկային օրենսդրբի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինբ փոխադրամիջոցների դույբահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցման /հաշվսամաև/ վայրի համայնբի բյուջե են վճւսրում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
2,ամաձայն «Տեղական ինբնակսաավարմսւն մասին» ԼԼ օրենբի 38-րդ հոդվածի՝ համայնբի ղեկավարը 
որպես սեփական լիադորություն, օրենբով սահմանված կարդով կադմակերպում է դույբահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ ւսնձսւնց նկատմամբ 
օրենբով սահմանված կարդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևելով վերոդրյալից և ղեկավսւրվելով ԼԼ Սահմաևադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրբով, «Նորմատիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինբնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունբների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի 53 ֊րդ, 58֊60–րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Վազդեն 2,երոսի Մակարյանից հօդուտ Գավառ համայնբի բյուջե գանձել ընդւսմենը 46336/բառասունվեց 
հազար երեք հարյուր երեսուևվեց/ ԼԼ դրամ որպես 3270 մւսկնիշի 35 0 7  321 պետհամարանիշի
փոխադրսւմիջոցի դույբահարկի դոււէար, ներաոյալ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կարդով բոդոքարկվել Գսւվառի համայնբապետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվաևից երկու ամսվսւ ընթացբում կամ ձայւսստանի ձւսևրսւպետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ֊Սույն որոշման պահանջները չկատսւրելու դեպբում, «Վարչարարության հիլքունբների ե վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդով այն ևնթակւս է հարկադիր 
կսւտարման՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբոդոբարկելի 
դառնալուց եոաւքսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացբի նկսոոմամբ հսկոդությունն իրականսւցնում է Գավառ համայնբի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենբով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
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2այաստանի 2անրապետության Գեղարքոմփբի մարզի Գսւվաո համայնք
22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §3\*,31՜ւզ3§հ3զ3ր6է3ր3ո(5)§ա3մ.օօա

ՈՐ ՈՇ ՈԻ Մ
08 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւեի IV 888-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԲԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Տիզրանիկ Կիմիկի Գասպարյաեը (աեձեազիր ՃՍ0663681, 2Ծ2 2204680303 հաշվաոված 22 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք. ք. Գավառ 2. Աբրահամյան փող. 79) հանղիսանսղով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հւսրկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կաասւրել զույքահարկ 
վճարելու պարաակաևությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվակաևի հոկտեմբերի 19-ին 
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխատւսկազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի 2անրւսպետությւսն օրենքով սահմանված կարզով հարուցված 
և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի փաստական հանզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բսւցահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.
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2ամաձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորսւմաղրված 22 2արկւսյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-046-0102-0068, 05-046-0128-0044, 05– 
046-0002-0001,05-046-0130-0049, 05-046-0112-0007, 05-046-0103-0012, 05-046-0127-0043, 05 046-0104-0010, 
05-046-0127-0044, 05-046-0115-0004, կաղաստրային ծածկազրով հողատեսքերը հանղիսւսնում են 
Տիզրանիկ Կիմիկի Գասպւսրյաևի սեփւսկանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքւսհարկր կազմում Է 35377/երեսունհինզ հազար երեք 
հարյուր յոթանասունյոթ/22 ղրամ, ինչը 2015–2021թթ. ժամսւնսւկահատվածում չի վճարվել, իսկ Տիզրանիկ 
Կիմիկի Գասպարյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահսւրկը օրենքով սահմանված 
ժսւմկետում չվճարելու այւղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 16274/տասնվեց հազար 
երկու հարյուր յոթանասունչորս/22 ղրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 19 ֊ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 03-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 19.10.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո 
կայքում/ Տիզրանիկ Կիմիկի Գասպարյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
03 .11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցվսւծ Տիզրանիկ Կիմիկի 
Գասպարյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաեադրությաե 45 ֊ր դ  հոդվւսծի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրեեքով 
սահմաեված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնբային բյուջե 
մուտքագրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հւսրկային օրենսգրքի 224-րրյ հոդվածի անշարժ զույքխ հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրավունքով պատկաևող հարկման օրյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հսւնրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվորլ տեղական հւսրկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության սւրդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հւսրկային օրենսգրքի 236-րղ հոդվածի կազմւււկեյւպությունները ե ֆիզիկակսւև անձինբ 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մսւսով սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հաշվսւրկվսւծ անշարժ գույքի հարկի պարտավորությւսն գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչե հւսրկային տարվւս դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված սաանձնահւստկությունևերը։
Համաձայն ԼԼ Հւսրկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի գծով հւսրկային 
պարտւսվորությունների կատարում/մարում/՛ է համւսրվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճստմւսն ենթակահսւրկի, իևչպես նւսե դրա գծով տույժերի ե /կւսմ/ տուգւսնքների 
գումարների վճարումը համասրստասխաև հարկի գծով պարտւսվորությունը հսւշվաոոդ տեղական 
բյուջեի գսւնձապետական հաշվին։ Համաձայն ԼԼ հւսրկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկևտներից ուշացնելու դևպքում ժամկետանց յուրաքանչյու ր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հւսրկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական իևքնակաոավարմւսն մասին» ԼԼ օրէնքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի դեկսւվայւը 
որպես սեփական լիսւգորություն, օրէնքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նւսե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարոդ անձանց նկատմամբ 
օրեևքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վևրոգյւյալից ե դեկավւսրվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրեևսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավսւրման մասին», «Վարչսւրարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվւսծնհրով, որոշումեմ

1. Տիգրսւնիկ Կիմիկի Գասպսւրյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 51 
651/նիսունմեկ հազար վեց հսւրյուր հիսունմեկ/ ԼԼ դրամ, որպես 05-046-0102-0068, 05-046-0128-0044, 05– 
046-0002-0001, 05-046-0130-0049, 05-046-0112-0007, 05-046-0103-0012, 05-046-0127-0043, 05-046-0104-0010, 
05-046-0127-0044, 05-046-0115-0004 կւսդւսստրսւյիև ծածկսպրերով գույքերի գույքահարկերի գումար, 
նեյւառյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավսւռի համայնքսւպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսփս ընթսւցքում կամ ձայսւստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատարեյու դեպքում, «Վարչսւրարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմսւն՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսւռայության միջոցով անբոդոքարկեյի 
դսանալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կսսոարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն քւրակսւնւսցնում է Գավսւռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմաև մասին օրէնքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորդոդ օրը։



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այասւուսնի 2անրապեւոությսւև Գեղսւրքունիքի մարզի Գավար։ համայնք
ԼԼ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՁոզՋ§ՒազՁք6էՋրՋՈ(Տ)§աա1.<։օա

Ո ՐՈ Շ ՈԻ Մ
08 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Իր 889-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Լուիս Լավորի Գասպարյսւնը (աեձեազիր ՃՍ0203943, 2.Ծ2. 2501690133 հաշվաոված ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Ծաղկաշեև Յփ/14ա) հանղիսաեալով զույքսւհարկ վճարող 
սուբյեկա, ԼԼ հարկայիե օրեեսզրքով սահմանված կարզովչի կաաարելզույքահարկ վճարելու 
պւսրտակւսնությունները, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվսւկաեի հոկտեմբերի 19-իե «Վարչւսրարության 
հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթսւկետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարսւնի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույբահարկի 
զումարների զւսնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վսւրչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայ սատանի Հանրապետությսւն օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցված և 
իրականացված վարչական վարույթի րնթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամսւնքները, վարչական 
մարմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրված ԼԼ Հարկւսյին օրեևսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-046-0125-0019, 05-046-0128-0070, 05– 
046-0125-0022, 05-046-0102-0023,05-046-0122-0003, 05-046-0001 ֊0004, 05-046-0130-0066, 05-046-0125-0020 
կսւղաստրային ծածկազրով հողւստեսքերր հանղիսանում են Լու|ա Լավորի Գասպարյսւնի 
սեւիականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույբւսհարկը կւսզմում է 60 720/վաթսուն հազար յոթ 
հարյուր քսան/2.ձ ղրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակահատվսւծում չի վճւսրվել, իսկ Լովւս Լավորի 
Գասպարյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանվւսծ ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 29 043/քսաևինն հազար քառասուներեք/ 
ԼԼ ղրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 19-իև «Վայւչարւսրության և վստչակւսն վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքսւպետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 03-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծանուցվել է/հիմք 19.10.2022թ. ծանուցում ՁշժՋրՋՈՅրո 
կայքում/ Լովա Լավորի Գասւղւսրյանը։ Վերջինս չի ներկսւյացել վարչական վարույթի լսումներին։
03 .11 .2022թ. վստչակւսն վարույթի լսումներն իրականացվել են պւստշաճ ծանուցված Լովա Լավորի 
Գւսսպւսրյւսնի թւսցակայությւսմբ։
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ձձ Սահւքանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պւսրւոավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւաարել պետական կամ համայնքային րյուջե 
մուտքսպրվող պսւրտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկսւյին օրենսգրքի 224 ֊րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկր հարկ վճարողներիև 
սեփականության իրավունքով պատկւսնող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված վարդով ձայասւռանի ձանրապետությաև համսւյնքևերի բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության սւրդյունքներից։ 
ձւսմաձայն ԼԼ հսւրկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կադմւսկերպությունևերը ե ֆիզիկական անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվամ Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանված 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարւոավորությսւն դումսւրները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վւււյրի համւսյնքի րյուջե են վճարում մինչն հարկային տարւիււ դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ 
հաշվի աոնելով սույն հոդվսւծով սւսհմւսնված աոաևձնահատկությունևերը։ 
ձամաձայն 2.2 ձարկսւյին օրենսգրքի 46-րդ հոդվւսծի տեդսւկաև հւսրկերի դծով հւսրկւսյին 
պսւրտւսվորությունների կասւարում /մարում/ է համսւրվում Օրենսդրբին համասււստսախաև 
հաշւիսրկվւսծ վճարման ենթւսկահսւրկի, ինչպես նսւև դրա դծով տույժերի ե /կամ/ տուդսւնքների 
դումարների վճարումը հաւևսպատաւվււան հւսրկի դծով պւսրւուսվորությունը հսւշվւսոոդ տեղական 
բյուջեի դաևձապետական հսւշվին։ ձամաձւսյև ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարոււքը սահմանված ժսււքկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկևտաևց յուրւսքանչյուր օրվւս համար 
հարկ վճւսրողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ 
ձամաձայն «Տեղւսկւսն ինքնսւկսաավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի դեկափսրը 
որպես սեփական լիազորույ^յուն, օրենքով սսւհլքանւիսծ կսդպով կւսդմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարոդ անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանվւսծ վարդով կիրւսոում ե համտպւստասիոսն ւփջոցներ։
Ելևևլով վերոդրյւսփց և դեկավսւրվելով ձձ Սահւքլսնսւդրությաւքբ, ձձ հւսրկւսյին օյւևնսդրքով, «Նորմսւտիվ 
իրւսվակւսն ակտերի մասին», «Տեղւսկան ինքնակւսուսվարւքւսն մասին», «Վարչսւրւսրությսւն հիմունքների 
ե վարչակւսն վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 ֊րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Լովսւ Լավորի Գսւսպարյանից հօդուտ Գսւվւսո հւսմայնքի բյուջե դւսնձել ըևդսւմենը 89763'ութսունինն 
հագար յոր հարյուր վաթսուներեք/ձձ դրամ, որպես 05-046-0125-0019, 05-046-0128-0070, 05-046-0125-0022, 
05-046-0102-0023,05-046-0122-0003, 05-046-0001-0004, 05-046-0130-0066, 05-046-0125-0020 կադաստրային 
ծածկւսդրերով դույքերի դույքւսհւսրկևրի դումւսր, նևրառյալ տույժերը։
2. Մույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գափսրփ հւսմւսյնքւսւդետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվաևից երկու ամսվա ընթւււցքում կամ ձւսյաստսւնի ձանրսւպետության վարչակւսն դատարան՝ 
երկւսմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն սյւսհանջները չկւստսւրելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե ւ1արչւսկսւն 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանվւսծ վարդով այն ենթակւս ե հարկւսդիր 
կատարմաև՝ ձձ ԱՆ ձւսրկադիր կատարումն ապահովող ծսաւսյության միջոցով ւսնբողոքւսրկելի 
դաոնալուց եռւսմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ընթացքի նկատմւսմբ հսկոդույւդունն իրակւսևացնում է Գւսվւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւ1ւոնոււ1 ընդունման ւհսսին օրենքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու 
օրւիսն հւսջորդոդ օրը։
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Հայսւսաանի Հաևրւսպեւռության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվաո համայնք 

ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՋ§հՅզՋք6էՁրՅո@§աՋւ1.օօա

ՈՐՌՇՈԻՄ
08 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 890-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՌԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՌՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Շավարշ Խաչիկի Մակարյանը (անձնազիր ՃՏ0512310, ՀԾՀ 4014660087 հաշվսաված ՀՀ 
Արմավիրի մարզ, Մեծամոր համայնք Մեծամոր, 1թղմ, 14շ/57) հանղիսսւնալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաասւրել զույքահարկ վճարելու 
պարւոականություևները, ինչի կաւզակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ին «Վարչարարության 
հիմունքնեյփ և վարչական վւպւույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ֊իև  մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով 
Գավաոի համայևքապեաարաևի աշխատակւսզմում հւսրուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրների զսւնձման հսւրցի քննությւսն նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայասւոանի Հւսնրապեւռության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և 
իրսւկանացված վարչական վսւրույյօփ ընթացքում զործի փասւռական հանզսււէանքների բւսզւհսկողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիւլ քննության արղյունքուլք, բւսցսւհայտելով զործի բոլոր հւսնզամսւնքնևրը, վարչական 
մսւրւ1ինը հաստաաւիսծ է հւսմւսրում հեւոևյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողլքից արամադրւլած ՀՀ Հարկային օրենսզյւքով սահմանված 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկա համարւիպ Գավառ համայնքի 05-046-0130-0028, 05-046-0125-0014, 05– 
046-0102-0017,05-046-0131-0115, 05 046-0103-0057, 05-046-0019-0001,05-046-0119-0013, 05-046-0128֊
0083 կւսղւսսարւսյին ծածկազրով հողւսաեսքերը հանղիսանում են Շավարշ Խաչիկի Մսւկւսրյանի 
սեփականությունը։
Անշւսրժ գույքերի համւսյւ վճարման ենթւսկա զույքսւհւսրկը կազմում է 53139/հիսուներեք հազար ւ1եկ 
հարյուր երեսունինյշ/ՀՀ ղրսււ1, ինչը 2016–2021թթ. ժւսւքանակահսւավածում չի վճարվել, իսկ Շավարշ 
Խաչիկի Մակսղղանի կողմից նշված ժաւհսնակահւստվսւծի զույքւսհարկը օրենքով սահմանված 
մամկետոււ( չվճւսրելու ւսրղյունքոււէ առաջացել է զույքահարկի հւսմար տույժ 19505/աասնինն հազար 
հինզ հարյուր հինզ/ՀՀ ղրաւվ՜ւ չափուկ
2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ին «Վարչարարության և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիլքքով Գսոիոոի համւսյևքւսւզեաարանուլք հարուցված ւիսրչական 
վարույթի շրջանւււկաներում 2022 թւիսկսւնի նոյեմբերի 03-ին հրսւվիրվեյ են վարչական վւսրույթի 
լսոււ(ներ, ոյւին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցւլել է /հիմք 19.10.2022թ. ծւսնուցոււէ 32մ3ր3ր.տա 
կւսյքում/ Շւսվարշ Խւսչիկի Մակայղսւնը։ Վերջինս չի ներկայացել վւսրչակաև վարույթի լսումներին։
03.11.2022թ. վւսրչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվել են պատշաճ ծանուցված Շավարշ Խւսչիկի 
Մա կարյ սւևի բա ցակայությ ամբ:
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ձձ Սահմանադրական 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով 
սահմանված կսւրգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ հւսմայնքային բյուջե 
մուտբադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձսդն ձձ ձարկային օրենսդրբի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկդ հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարդով ձայաստաևի ձանրապետության համայնբների բյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործուևեության արդյունքևերից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրբի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները ե ֆիզիկական անձինբ 
անշարժ զույքի տարեկան դոլմարները /այդ թվում Օրենսդրբի 231-րդ հոդվածի Յ ֊րդ  մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարդով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության դումարները / անշարժ 
զույքի դտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հւսշվի սանեյով սույն հոդվածով սահմանված աոանձնահատկությունևերը։ 
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրբի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մտրում/ է հսւմարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվսւրկված վճարման ենթսւկահարկի, ինչպես նաե դրսւ դծով տույժերի և /կամ/ տուդաևքևերի 
դումարների վճարումր համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվւսոող տեղական 
բյուջեի դանձսւպետական հաշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրբի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժւսմկևտներից ուշացնելու դեպբում ժւսմկետսւնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային դործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքևակսաավարմւսն մասին» ձձ օրենբի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
պադես սեփական լիադորություն, օրենբով սահմանված կարդով կադմսւկերպում է դույբահարկի 
դանձումր, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող ւսնձաևց նկատմսւմբ 
օրենբով սահմանված կարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնեյով վերոդրյափց և ղեկավայւվեյով ձձ Սահմանադրությւսմբ, ձձ հարկային օրենսդյւքով, «Նորմւստիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
հ վարչական վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 53 ֊րդ, 58-60-րդ հոդվսւծևերով, որոշումեմ

1. Շավւսրշ 1սսւչ|ւկի Մակսւրյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե դաևձել ընդամենը 
72644/յոթանսաուներկու հազար վեց հսւրյուր քաոասունչորս/ ձձ դրամ, որպես 05-046-0130-0028, 05-046– 
0125-0014, 05-046-0102-0017, 05-046-0131-0115, 05-046-0103-0057, 05-046-0019-0001,05-046-0119-0013, 05– 
046-0128-0083 կսւդաստրային ծւսծկւսդրերով դույքերի դույքահսւրկերի դումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրգով բողոքարկվել Գավսաի հւսմւսյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրւսպետությւսև վարչական դատարան՝ 
ելւկւսմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսև պահաևջնեյւը չկսւտարելու դեպբում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձսւրկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով աևբողոքւսրկևլի 
դաոնսդուց եռսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկսւտմամբ հսկողությունև իրւսկանացևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևման մասին օրենբով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հւսջորդող օյւը։
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ձայասաաեի 2աևրապետությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
22. Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՑոզՋ§հՋզպ36էՁրՋՈ@§րոՋւ1.օօա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սմբատ Սենեքերիմի Բարսեղյաեը (անձևազիր ՃՍ0237230, 2,02 2710610353 հաշվառված 22 
Կոտւսյքի մարզ, Աբովյաե համայնք, Աբովյան Չափիչ, 1 հանրսւկացարան 65) հանղիսանալով գույքահարկ 
վճարող սուբյեկա, 22 հւսրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կւսասւրել զույքահարկ վճարելու 
պարաականությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ին «Վայւչարարությաև 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրեևքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավառի համայնքապետւսրաևի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձմւսն հւսրցի քննության նպատւսկով։ «Վարչարարության հիւէունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 2այաստանի 2սւնրապետությւսն օրէնքով սահմանված կարզով հարուցված և 
իրսւկանսւցւխւծ վււղւչական վարույթի ըևլծւսցքում զործի ւիաստսւկան հւսնզւսւէւսնքների բազմակողմանի, 
լրիւ| ն օբյեկտիւլ բնևույՅյան այւղյունքում, բացահայտեյով զործի բոլոր հանզսււքանքնեյւը, վարչական 
մւսրւէինր հւսստատւլսւծ է հւսմալ՜ւում հետնյալը.
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2ւսւհսձւսյն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողւփց տրամաղրվսւծ 22 2ւսրկային օրենսզրքով սահւքաևվւսծ 
զույքսւհարկով հսղւկւխղ օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-046-0126-0008, 05-046-0127-0066, 0 5 ֊ 
046-0103-0048, 05 046-0128-0146, 05 046 0126-0016, 05-046-0106-0020, 05-046 0003-0010, 05-046-0102-0137, 
05-046-0130-0162, 05-046-0131-0003 կաղաստրւսյին ծածկազրով հողատեսքերը հանղիսաևում են Սմբատ 
Սենեքերիմի Բարսեղյսւնի սեւիսւկանությունը։
Անշարժ զույքևրի համար վճւսրման ենթակւս զույքւսհւսրկը կազմոււ1 է 22150/քսաներկու հազար մեկ 
հւսրյուր հիսուն/22 ղրսւմ, ինչը 2008-2021թլս. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սմբատ 
Սենեքերւիւ1ի Բւսըսեղյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրէնքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու սւրղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 27894/քսաևյոթ հազար ութ 
հսղղուր իննսունչորս/22 դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ին «Վարչարարության ե վարչական ւիսրույթի մասին» 22 օրեևքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին ւհսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հաւհոյևքապեաարանում հւսրուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներոււ1 2022 թվականի նոյեմբերի 03-ին հրավիրվել են վարչակւսն վարույթի 
լսոււէևեր, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել է /հիմք 19.10.2022թ. ծանուցում ՋշժՋրՋրաա 
կւսյքում/ Սմբատ Սենեքերիմի Բարսեղյաեը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական կսւըույթի յսումներին։ 
03 .11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցւ|ել են ւղատշաճ ծանուցվսւծ Սմբատ 
Սևնեքերիւփ Բւսրսեղյւսնի բւսցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՍԻՄԸ

ՀՀ Սահմանադրության 45-րղ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կւսմ համայևքային քյուջե 
մուտքսպրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկւսյին օրենսգրքի 224-րղ հողվածի՝ անշարժ զույքի հարկր հարկ վճարողներին 
սեւիականության իրավունքով պւստկանող հարկմաև օբյեկտ համարվող անշարժ ղույքի համար 
սահմանված կարգով Հւսյաստաևի Հանրապետությսւն համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական ղործունեության սւրդյունբներից։
Համաձայն ՀՀ հարկւսյին օրեևսզրքի 236-րղ հողւիսծի կազմակերպություևևերը և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այղ թվոււք Օրենսգրքի 231-րղ հողւլածի Յ ֊րղ  մասով սահմանված 
ղեպքևրում ու կարգով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտսւվորությաև գումարները / անշարժ 
զույքի գտնվելու վայրի հւսմայևքի քյուջե են վճարում մինչե հարկւսյին տարվա ղեկտեմբերի 1-ը ներսայալ 
հաշվի առնելով սույն հողվածով սահմանված առանձնահատկություևները։
Հաւքաձսւյն ՀՀ Հսւրկային օրենսգրքի 46-րղ հողւիսծի տեղական հսւրկերի գծուլ հարկային 
պւււրտավորությունների կատարում /մարում/ է հւսմարվոււք Օրենսգրքին հաւքաւղւստււախան 
հաշվարկված վճւսրման ենթսւկահարկի, ինչպես նւսև ղրա գծուլ տույժերի և /կամ/ տուգանքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հւսրկի գծով պւսրւռւսւխյաւթյունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի գանձապետակսւն հւսշվիև։ Համւսձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401 –րղ հողւլածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւևց յուրաքանչյուր օլւվա համար 
հարկ վճարողը կաւ1 հարկային գործակալը վճւսրում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղսւկւսն ինքնւււկաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՜ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփւսկան լիւսզորություև, օրենքով սահմանված կարգով կւսզմակերպուլք է գույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես ևսւն տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող սւևձաևց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է հաւհսպատասխսւն միջոցներ։
Ե լնելով վերոգրյալից և ղեկավւսրվելով ՀՀ Սւսհւ1սւևւսղրությամբ, ՀՀ հարկւսյին օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին», «Վարչւսրարության հիմունքների 
հ վարչւսկան վւււրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53 ֊րղ, 58-60-րղ հողվսւծներով, որոշումեմ

1. Սմբատ Սևնեքերիմի Բարսեղյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ըևղւսմենը 50044/հիսուն 
հագար քաոասուևչորս/ՀՀ դրամ, որււլես 05-046-0126-0008, 05-046-0127-0066, 05-046-0103-0048, 05-046– 
0128-0146, 05-046-0126-0016, 05-046-0106-0020, 05-046-0003-0010, 05-046-0102-0137, 05-046-0130-0162, 05– 
046-0131-0003 կաղաստրային ծածկսպրերով գույքերի գույքահարկերի գումար, ևերառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավսաի համսւյնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվաևից երկու ամսվա ընթսւցքում կւսմ Հայսասոսնի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժւսմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկաւռարևլու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի ւ1ասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կարգով այն ենթւսկւս է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ւսպահովող ծաոայության միջոցով սւևբողոքարկելի 
ղառնալուց եոամսյա ժամկեւռում։
4. Սույն որոշմւսն կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւռնում ընղուեմաե մասին օրենքով սահմանված ւղատշւսճ իրազեկելու 
օրվւււն հւոջորղող օրը։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հաևրսւպեւոության Գեղարքունիքի մարզի Գավար) համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^̂ §հՋ̂ Ջթ6է̂ րՋՈ(̂ )§աՁ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 892-Ա

ԳԱՎԱՈԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈԻԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ «ԳԱՎԱՈԻ ՄՇԱԿՈԻՅԹԻ 
ՏՈԻՆ», «ԳԱՎԱՈԻ՝ ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԻյԱՉԱՏՐՅԱՆԻ /ԿՈԼՈՏԻ/ ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳՊՐՈՑ» 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ Կ ԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԹԱՓՈԻՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄՐՑՈԻՅԹԻ ՄՐՑՈԻԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մսասիև» ՀՀ օրենքի 1 ֊ին հողվածի 2 ֊ր ղ  մասի, 
23-րղ հողվածի, Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 24– 
րդ կետի ղրույթևերով, հիմք ըևղունելով Հայաստանի Հանրւսպետությաև Տարւսծքայիև 
կառավսւրման ն եևթակառուցվածքների նախարարի «Համայևքային ոչ սաևտրային 
կւսզմակերպությունների տնօրենի թափուր պաշաոն զբաղեցնելու մրցույթի 
ևախասյատրասաման, աևցկացման ն արդյունքների սւմփոփման» կարզը հաստատելու մասին 
2000 թվականի մարտի 26-ի Ի1 02-Ն հրամանի 7.–րղ կետի 5) ենթսւկետով, որոշումեմ

1. Հաստատել Գսւվսաի հւսմայևքապետարանի եևթակայությամբ զործող «Գավառի մշսւկույթի 
տուն», «Գավառի Հայրապետ 1սաչատրյանի /Կոլոտի/ աևվան սւրվեստի ղպրոց» համայևքային 
ոչ առևտրային կւսզմակերպությունների թափուր պաշտոևների համար 2022 թվականի 
հոկտեմբերի 31-ինհայտսւրարված մրցույթի մրցութայիև հաևձնաժողովի կազմը հետնյալ 
անղամներոփ

Հրանղիկ Գերենիկի Օհսւևյան / ՏԻ և ՀԾՀ բաժևի պետ/
1սսւժւսկ Երջաևիկի Սուչյւսև /ՀԳՄՏԱԳՀ բաժևի պեւո/
Ոուբեն Հայկի Կոխպեցյաև /Գավառ համայնքի ղեկավարի օգնական/ 
Մարիւսմ Ալբերաի Հսւմբարձումյաև /Գավսա համայնքի ւսվազաևու սւևղամ/ • 
Լուսինն Սամվելի Գուլաբյսւև /Գիտական հաստատության ներկայացուցիչ/

2. Մրցութայիև հաևձնաժողովի քարտուղար ևշանակել համյ^նքապետարաևի աշխատակազմի 
քարտուղար Կ. Մանուկյաևիև
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում հրապարակս^ որղող օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւսւռանի ձանրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.<։օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՀՌՂԱՄԱՍԻ ՀԱՄԱՐ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԱՃՌԻՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորլքւսաիվ իրւււվւսկաև ւսկաերի մասին» Հայասաաևի Հանրւսպետությւսև 
օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րդ մասի, 23 ֊րդ հոդվածի, «Տեղական իևքևակառավարմաև մասին» 
Հայասաաևի Հաևրապետությսւն օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24) կետի դրույթներով, հիմք 
ընդունելով Գավաոի համայևքապետարաևի աճուրդայիև հաևձևաժողովի 10.11.2022թ. թիվ 3 
արձաևազրությունը, որոշումեմ

1. Նկատի ուևեևւււլուի որ քադսւք Գւսվաո հւսմւււյնքի Ազատությսւև փողոց 1-իև ևրրաևց 2-րդ 
փսւկուղի 32 հոդամաս հասցեի հւսմայևքսւյիև սեփակաևություև հանդիսացող բնակավայրերի 
ևպատակւսյին նշաևսւկությսւն րնակելյւ կւսռուցապսւտման զործսաևական նշաևւսկությսւն 
հողսւմասի համար 2022թ. նոյեմբերի 10֊իև հայտարւսրված աճուրդի մասևսւկցության ոչ մի 
հայտ չի ևերկւսյսւցվել, ւսճուրդր հւսմարել չկայացած։
2. Սույն ոյաշումն ուժի մեջ Է ւնռնում հրապարակմսւևը հաջորդող օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 893-Ա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսաւոանի Հւսնրապեսաւթյւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^Ջ§հՁ̂ Ջբ0է̂ րՋՈ@§րո̂ 1̂.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի 894-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվևլով «Նորմաաիվ իրավակսւև ակաերի մասին» Հայասաաևի Հանրապևաությաև 
օրենքի 1-իև հոդվածի 2 ֊ր ղ  մասի, 23-րղ հոդվածի, «Տեղական Ինքնակառավարման Մասին» 
Հայւսսասւնի Հաևրապեաությաև օրենքի 35 ֊րղ  հոդվածի 1-ին մասի 16) և 24) , 43-րղ հոդվածի 1– 
ին մասի 3) կեաերի, Հայւսսաանի Հանրապեաության հողային օրենսգրքի 67-րդ, 68-րդ 70-րդ 
հոդվածևերի դրույթներով, հիմք ընդունելով Գավառի համայևքապեաարանի սւճուրդային 
հաևձևաժոդովի 10.11.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձաևազրություևները, որոշումեմ

1. Քաղաք Գավառ Ա. Ոսկանյան փողոց Ի17/24 հասցեի համայնքայիև սեփականություն 
հանդիսացող (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավուևքևերի պետական զրաևցմաև վկայական 
27042022-05-0041) բևակավայրերի նպատսւկայիև ևշաևակույծյաև, բնակեփ կառուցապատման 
զործառնական ևշաևակության սահմսւնափակումևեր չունեցող 0.00409հւս մակերեսով 
հողամասը ավտոտնակ կառուցելու համար 60 00 /վաթսուն հազար/ ՀՀ դրամ ընդհանուր 
արժեքով օտարել աճուրդում հարթող ճանաչված Ռուզան Գարեզիևի Սուքիասյաևիև։
2. Իրազեկել աճուրդում հարթող ճանաչված Ռուզան Գարեզիևի Սուքիասյաևիև, որ նա 
պարտավոր Է տասնօրյա ժամկետում վճսւրել2022 թվականի նոյեմբերի 10-ին կայացած 
աճուրդի սակարկությունների ըևթացքում իր առաջարկած զիևն ամբողջությամբ, ինչպես նւսե 
ևշված հողամասի պետական զրանցմւսև համար Գավառ համայնքի կւստարած 35000 
/երեսուևհիևզ հազար/ ՀՀ դրամի փոխհատուցման գումարը։ 3. Հւսևձևւսրարել 
համայևքապեաարանի սւշխատւսկազմի իրավաբւսնակւսն բսւժևի պետ Արա Վոլոդյայի 
Գևորզյւսնին 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ին կայացած աճուրդում հարթող ճանաչված Ռուզան 
Գարեզիևի Սուքիասյանի կոդմից գումարն ամբոդջովիւն վճարելուց հետո նրսւ հետ օրեևքով 
սահմանված կարզով կնքել գույքի առու վաճառքի սյայմանս^7իր։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում պաշտոևակւսև նտաևգարակմանը հւսջորդոդ օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎ

0 ^ թ  / &
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ԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



է՝

-  ՚յրտր-տ; -
2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2սւյ սատանի 2,անրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
11, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ա/ՅոզՋ§հՋզՋք6էՋրաւ@§աՋմ^օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿ ԱՆՈԻԹՅՌԻՆ 2.ԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավսւկաև ակաերի մասին» Հայաստսւնի Հանրապետությսւև

իև մասի 3) կեաերի, Հսւյաստանի Հանրապետությսւև հողային օրեևսզրքի 67-րղ, 68-րդ 70-րղ 
հողվսւծների ղրույթևերով, հիմք ընղուևելով Գավառի համայևքապեաարաևի սւճուրդային 
հաևձնսւժողովի 10.11.2022թ. թիվ 1 ե թիվ 2 արձանազրություևևերը, որոշումեմ

1. Քաղաք Գավառ Ազաաությաև փողոց, 1-իև նրբանցք, 2-րղ փակուղի Ի132/1 հասցեի 
համայնքային սեփակաևություև հանդիսացող (անշարժ զույքի ևկաամամբ իր ափունքներ ի 
սյեաակաև զրաևցմաև վկւսյակաև 12082022-05-0042) բևակավայրերի նպաւուսկային 
ևշաևակությաև, բնակելի կառուցապատմաև զործառևւսկաև ևշսւնակության 
սահմանափակումներ չունեցող 0.004հա մակերեսով հողամասը ւսվտոանակ կառուցելու 
համար 25 200 /քսսւնհինզ հազար երկու հւսրյուր/ ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով օտսւրել 
ւսճուրղում հաղթող ճանսպված Անսւհիա Կևյազի Մելբոևյսւնիև։
2. Իրազեկել ւսճուրղում հաղթող ճաևսւչված Աևահիա Կնյազի Մելքոևյանիև, որ նա պարտւսվոր Է 
տւսսնօրյա ժւսւքկեւռում վճարեյ 2022 թվակաևի նոյեմբերի 10 ֊իև կւսյւսցւսծ աճուրդի 
սւսկարկություևևերի ընթացքոււք իր սաւսջսւրկած զիևն ամբողջությամբ, ինչպես նաե նշվւսծ 
հողամասի պեաակսւև զրաեցլքլսե համար Գավսւռ համայնքի կատւսրւսծ 35000 /երեսուևհիևզ 
հւււզար/ ԼՀ ղրււսփ ւիոխհւսաուցւէւսն զումսւրը։
3. Հաևձնսղատել համսւյնքապեսաւրաևի սւշխաաւսկսւզւփ իրավաբանւսկան բսւժնի պետ Արա 
Վոլողյւսյի Գևորզյաևիև 2022 թւիսկւսևի նոյեւփերի 10֊ին կւսյւււցած սւճուրղալք հաղթող 
ճւսևւսչվւսծ ԱՆահիտ Կնյսւզի Ս՜եյքոևյաևի կողւփց զուլքարն ամբողջովիև վճարևլուց հետո երսւ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 895-Ա

օրեևքի 1 ֊ին հողվածի 2-րղ մասի, 23 ֊րղ  հողվածի, «Տեղական Ինքևակառավարման Մասին» 
Հայսաւոաևի Հւսևրապետությաև օրեևքի 35 ֊րղ հողվածի 1-ին մասի 16) և 24) , 43-րղ հողվւսծի 1–

հեսւ օրեևքով ւսււհւքւսնված կարզ պայմաևսւզիր։
4. Սույն որոշոււէև ուժի մեջ Է ւէսմ ւկւէաևը հաջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ տՈԱ Գ. ՄԱՐՏԻՐՌՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաևի Հաևրապեաության Գեղարքունիքի մստղի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^̂ §հ̂ ^̂ Ջբ0էՋրՋՈ@§աՁ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 896-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասին» Հայասաաևի Հաևրապեաության 
օրենքի 1-իև հողվածի 2՜րդ մասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղական Ինքևակւսոավարման Մասին» 
Հայասաաևի Հաևրապեաության օրենքի 35-րղ հողվածի 1-իև մասի 16) և 24) , 43-րղ հողվածի 1– 
ին մասի 3) կեանքի, Հայասաաևի Հաևրապեաության հողային օրեևսզրքի 67-րղ, 68-րղ 70-րղ 
հողվածների ղրույթներով, հիմք ըևդունելով Գավաոի համայնքապեաարաևի աճուրղսւյին 
հանձնաժողովի 10.11.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձաևազրություևևերը, որոշումեմ

1. Քաղաք Գավաո Կեևարոևակւսն Հրապարակ Ի14/2 հասցեի համայևքսւյին սևփակաևություև 
հանդիսացող (անշարժ զույքի նկաամամբ իրավունքևերի պեաական զրաևցմաև վկայական 
19072022-05-0027) րևակավայրերի ևպսւաակայիև նշաևակությաև, հասարակական 
կաոուցապաաման գործաոնակաև նշաևակությաև սահմանափակումևեր չունեցող 0.00161հա 
մակերեսով հողամասը սւոեարի և սպասարկման կեա կաոուցելու համար 37200 /երեսուևյոթ 
հազար երկու հսւրյուր/ ՀՀ ղրամ ըևղհանուր արժեքով օաարել աճուրղում հսւղթող ճանաչված 
Արասւկ Սամվելի Զաևզեզուրյաևիև։
2. Իրազեկել աճուրղում հաղթող ճանաչված Արաւսկ Սամվելի Զաևզեզուրյաևիև, որ նա 
պարաավոր Է աասևօրյա ժամկետում վճսւրել 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ին կայացած 
աճուրդի սւսկարկությունների ընթացքում իր առաջարկած զիևն ամբողջությամբ, ինչպես ևաև 
նշված հոդւսմասի պեասւկան զրաևցման համար Գավաո համայնքի կաաարած 35000 
/երեսուևհիևզ հազար/ ՀՀ ղրւսմի փոխհատուցման զումարը։
3. Հանճնարարել համայնքապեաարաևի աշխաաակազմի իրավաբաևակսւև բսւժևի պեա Արա 
Վոլողյայի Գևորզյաևին 2022 թվականի նոյեմբերի 10 ֊ին կայացած աճուրղում հաղթող 
ճսւնաչփսծ Արասւկ Սամվելի Զսւնզեզուրյանի կողմից զումարն ամբողջովին վճարելուց հետո 
ևրա հեա օրենքով սահմանված վարզով կնքել զույքի առուվաԹառքի պայմանազիր։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում պաշաղնպլկաէհբ^ւս^ա^աւկմսւևր հաջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ

20

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաևրապեւոության Գերլարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^̂ §հՁ̂ Ջբ6էՋրՋՈ@§աՋ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 897-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմաաիվ իրավակսւն ակաերի մասին» Հայասասւնի Հանրապեաության 
օրենքի 1 ֊ին հողվածի 2 ֊ր դ  մասի, 23-րդ հողվածի, «Տեղական Իևքնակառւսվարման Մասին» 
Հայասաանի Հանրապեաության օրենքի 35 ֊րդ  հողվածի 1-ին մասի 16) և 24) , 43 ֊րղ հողվածի 1– 
ին մասի 3) կեաերի, Հայասաանի Հանրապեաության հողային օրենսգրքի 67-րդ, 68 ֊րղ 70-րղ 
հողվածների ղրույթներով, հիմք ընղունելով Գավառի համայևքապեասւրանի աճուրղային 
հաևձևաժողովի 10.11.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձաևազրություևևերը, որոշում եմ

1. Գավառ համայնք զյուղ Սարուխսւն Վ. Մարզպան փողոց 1478/8 հասցեի համայևքային 
սեփականություև հանդիսացող (անշարժ զույքի նկատմամբ իրավունքևերի պետական 
զրանցման վկայական 01082022-05-0038) բնւսկավայրերի ևպատակային ևշանակության, 
հասարակական կսաուցապաաման զործառևակաև ևշանակության, սահմաևափակումևևր 
չունեցող 0.01 հսւ մակերեսով հողամասը սանտրի և սապասարկման կետ կառուցելու համար 
96 000 /իննսուևվեց հազար/ ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով օտարել աճուրղում հարթող 
ճաևաչված Գազիկ Վարղաևի Մանուկյանին։
2. Իրազեկել աճուրղում հարթող ճսւևաչված Գազիկ Վարղաևի Մանուկյանին, որ նա պւսրտավոր 
Է տասնօրյա ժամկետում վճարել 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ին կայացած աճուրդի 
սակւսրկությունների ըևթացքում իր առաջարկած զիևև ամբողջությամբ, ինչպես ևաև նշված 
հողւսմասի պետական զրանցման համար Գավառ համայնքի կատարած 35000 /երեսուևհինզ 
հազար/ ՀՀ դրամի փոխհատուցմաև գումարը։
3. Հանճևարարել համայևքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանակաև բաժևի պետ Արա 
Վոլոդյայի Գևորզյանին 2022 թվականի նոյեմբերի 10-իև կայացած աճուրղում հարթող 
ճաևաչվւսծ Գազիկ Վարղաևի Մսւնուկյաևի կողմից գումարն ամբողջովին վճարելուց հետո ևրա 
հետ օրենքով սահմանված կարգով կնքել զույքի աոուվաճսաօհ պայմանադիր։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ա ^ ^ էփ ^ փ ^ ն  հր^ղ^ճր/ւկմաևը հաջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՔՆԻ

20*^թ / Օ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հսւերապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^V^ր^^^§հ^^Յբ6էՅր^ո( )̂§ա3^1.^օա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0300-0198 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ,0.01639 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԴՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակտերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 
23-րդ հողվածի, «Տեղական իևքևակառավարմաև մասին» ՀՀ օրեևքի 35-րդ հողվածի 1-իև մասի 
16)֊րղ և 43-րղ հողվածի 1-իև մասի 3)–րղ կետերի, ՀՀ հողային օրենսզրքի 63 ֊րղ, 67-րղ և 68-րղ 
հողվածևերի ղրույթներով, հիմք ընղուևելով Գավառ համայնքի ավազաևու 07.10.2022թ. թիվ 10 
նիստի թիվ 137-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավառ համայնք Օգոստոսի 2 3 ֊ի  փողոց 72/1 հողամաս հասցեում զտևվող համայևքային 
սեփակաևություև հանդիսացող սեփականության իրավուևքի պետական զրւսնցմաև վկայական 
յտիվ 22092022-05-0039, 05-001-0300-0198 կաղաստրայիև ծւսծզարով, րնսւկավայրերի 
ևպատակային ևշանակությաև, հասարակական կառուցապատման զործսաևական 
ևշանակությսւև 0.01639 հա մակերեսով սահմաևափակումներ չունեցող հողատեսքը առևտրի և 
սպասարկման կետ կւսռուցելու նպատակով ւսճուրղային եղանակով օտարելու համար 2022 
թվականի դեկտեմբերի 19 ֊ին հայտարարել աճուրդ։
2. Հողւսմասի համար աճուրդի լքեկևարկային զին սահմանել 1221.00 (մեկ հազար երկու հարյուր 
քսաևմեկ) ՀՀ դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
3. Հանձևարարել աճուրդի կազմակերպչիև ՀՀ օրենսղրությամբ սահմանված վարզով 
կազմակերպել աճուրդը։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ընդունմաև հաջորղ օրր։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 898-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ք. Գավստ



2Ա ՅԱ ՍՏԱ ՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

հայասաաևի Հւսնրապեւռությաև Գեր|արքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեզւսրքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅV^ր^^^§հ^^Յբ6է^ր^ո( )̂§ա3^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 899-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀՄՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0293-0025 ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ,0.0066 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-ին հողվածի 2՜րղ մասի, 
23-րղ հողվածի, «Տեղական իևքնակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվածի 1 ֊ին մասի 
16)֊րղ և 43-րղ հողվածի 1-ին մասի 3)–րղ կեաերի, ԼԼ հողային օրենսգրքի 63-րղ, 67-րղ և 68-րդ 
հողվածևերի ղրույթևերով, հիմք ըևղուևելով Գավառ համայնքի ավազաևու 07.10.2022թ. թիվ 10 
նիստի թիվ 138-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավառ համայնք Ա. Ոսկանյան փողոց 9/31 հողամաս հասցեում զտևվող համայնքայիև 
սեփականություն հանդիսացող սեփակաևության իրսւվուևքի պետական զրանցման վկայական 
թիվ 22092022-05-0065, 05-001-0293-0025 կսւղաստրային ծածզարով, րևակավսւյրերի 
նպատակայիև նշանակությաև, բևակեյփ կսաուցապատման զործսւռևակաև նշաևակությաև
0.0066 հա մակերեսով սահմսւնափակումևեր չունեցող հողատեսքը ւսվտոտևակ կառուցելու 
նպատակով աճուրղայիև եղանակով օտարելու համար 2022 թվականի դեկտեմբերի 19-իև 
հայտարարել աճուրդ։
2. Հ.ողամասի համար աճույւղի մեկևարկայիև զիև սահմանել 1221.00 (մեկ հազար երկու հարյուր 
քսանմեկ) ԼԼ ղրւսմ մեկ քառակուսի մետրի համար։
Յ.Հ.անձնսւրսւրել աճուրդի կազմակերպչին ԼԼ օրեևսղրությամբ սահմանված կւսրզով 
կազմակերպել աճուրդը։
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ըևղունմւսև հաջորղ օրը։

2օյ&> Ճ ճ 3
ք. Գավառ &



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրւսպեւոության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՅ§հՅզՅքտէՅրՅՈ@§տՅւ1.օօա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0340-0063 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ,0.00787 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՎԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակւռերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-ին հողվածի 2 ֊ր ղ  մասի, 
23-րղ հողվածի, «Տեղական ինքևակառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 
16)֊րղ և 43-րդ հողվածի 1-իև մասի 3)–րղ կեաերի, ՀՀ հողային օրեևսզրքի 63 ֊րղ, 67-րղ ն 68-րդ 
հողվածների ղրույթևերով, հիմք ընղուևելով Գավառ համայնքի ավազաևու 07.10.2022թ. թիվ 10 
նիստի թիվ 136-Ա որոշումը, որոշում եմ

1. Գավառ համայնք Ն. Զարզարյաև փողոց 9 ֊ր ղ  փակուղի 1/1 հողսւմաս հասցեում զտնվող 
համայևքային սեփակաևություն հանդիսացող սեփականության իրավունքի պետական 
զրսւևցման վկայական թիվ 20092022-05-0080, 05-001-0340-0063 կւսղասարային ծսւծզարով, 
րևակւսվայրերի ևպաաակային ևշաևակության, բնակելի կառուցապատմսւև զործսաևական 
ևշաևակությաև 0.00787 հա մսւկերեսոկ սահմւսևափակումևեյւ չունեցող հողաաեսքը ավաոաևակ 
կառուցելու նպատակով ւսճուրղային եղանակով օտարելու համար 2022 թվականի դեկտեմբերի 
19-ին հայտսւրարել աճուրդ։
2. Հողամասի համար աճուրդի մեկևւսրկային գին սահմանել 1221.00 (մեկ հազար երկու հարյուր 
քսւսևմեկ) ՀՀ դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
3. Հւսնձևարարել աճուրդի կազմակերպչիև ՀՀ օրենսղրությամբ սահմանված վարզով 
կազմակերպել աճուրդը։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ընղունման հաջորղ օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 900-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ք.Գսւվառ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ գ ե ղ ա ր ք ո ի ն ի ք ի  մ ա ր զ ի  
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՋզՁբ6էՁրՋՈ@8աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 901-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0447-0167 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ,0.00437 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվածի, «Տեղական ինքևակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 
16)–րղ և 43-րղ հոդվածի 1-իև մւսսի 3)–րղ կեաերի, ՀՀ հողւսյին օրեևսզրքի 63 ֊րղ, 67-րղ և 68-րդ 
հողվածևերի դրույթևերով, հիմք ընղունելով Գավառ հաւէայևքի ավազաևու 07.10.2022թ. թիվ 10 
նիստի թիվ 133-Ա որոշոււկւ, որոշումեմ

1. Գւսվառ հսււ1այևք Կաբելազործևերի փողոց 71/2 հողամաս հասցեում զանվող համայևքային 
սնփականություն հանդիսացող սեփակաևությւսև իրավուևքի պետական զրանցմւսն վկայական 
թիվ 14092022-05-0049, 05-001-0447-0167 կադաստրայիև ծւււծզարով, րնակավայրերի 
ևւզատակայիև ևշանակության, բնակելի կառուցսւպատմսւն զործառևսւկան ևշաևակության
0.00437 հա լքակերեսով սահմանափակումևեր չունեցող հողսւտեսքր ավաոտևակ կառուցելու 
ևւզւստակով աճուրղայիև եղսւևակուլ օտարեյու հւսւհսր 2022 թվականի դեկտեւփերի 19-իև 
հււղտարարել աճուրդ։
2. Հողաւքւսսի հւսմւսր աճուրդի մեկևարկայիև զիև սւսհմսւևել 1221.00 (ւէեկ հազար երկու հւսրյուր 
քսւսնմեկ) ՀՀ դրամ մեկ քստւււկուսի մետրի համար։
Յ.Հսւևձնարւսրել սւճուրւլի կսւզլքւսկերպչիե ՀՀ օրենսղրությամբ սսւհւէւսնվւսծ կարզով 
կւսզւէւսկերպե| աճուրդը։
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է ւհոևում ընղուևմւսն հաջորղ օրը։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

շօ&4թ. Հ &
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ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱ ՊԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստաևի 2աևրսւպեսաւթյաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
22, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր̂ ^Ջ§հՁ̂ Ջբ0էՋրՋՈ@§աա1.̂ օա

22 ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱ2ՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0447-0166 ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ,0.05046 2Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ 2ՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԴՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱ2ՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկաւ1արվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» 22 օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվածի, «Տեղական իևքևակառավարմաև մասին» 22 օրենքի 35-րղ հողվածի 1-իև մասի 
16)–րղ և 43-րղ հողվածի 1-իև մասի 3) ֊ր ղ  կեաերի, 22 հողային օրենսգրքի 63-րղ, 67-րղ ե 68-րղ 
հողվածևերի ղրույթևերով, հիմք ընղուևելով Գավառ համայնքի ավազաևու 07.10.2022թ. թիվ 10 
նիստի թիվ 132-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավառ համայնք Կաբելազործևերի փողոց 73/1 հողամաս հասցեում զտնվող համայևքային 
սեփսւկաևություև հաևղիսացող սեփակաևությաև իրավունքի պետական զրանցման վկայական 
թիվ 14092022-05-0007, 05-001-0447-0166 կաղաստրայիև ծածգարով, բնակավայրերի 
ևպատակային ևշանակության, բևակեյի կառուցապատման զործառնակաև ևշանակության
0.05046 հսւ մակերեսով սահմանափակումևեր չունեցող հողատեսքը բևակեփ տուն կառուցելու 
նպատակով աճուրղւսյիև եղանակով օտարելու համար 2022 թվականի ղեկտեմբերի 19-իև 
հայտւսրարևլ սւճուրղ։
2.2ողամասի համար աճուրդի մեկևարկայիև զիև սահմանել 1221.00 (մեկ հազար երկու հսւրյուր 
քսւսևմևկ) 22 դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
3.2ւսնձևարարել աճուրդի կազմւսկերպչիև 22 օրեևսղրությամբ սահմանված վարզով 
կազմակերպել աճուրդը։
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ըևղունմս

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփոկաևի 902-Ա

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ) Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

բ.Գավսա



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյաստանի 2սւնրապեսաւթյաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§ոա1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 903-Ա

22 ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱ2ՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0293-0024 ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ,0.0032 2Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ 2ՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐՂՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱ2ՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրսւվական սւկտերի մասին» 22 օրեևքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվածի, «Տեղական իևքնակառավարմաև մասին» 22 օրեևքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 
16)–րղ և 43-րղ հողվածի 1-իև մասի 3) ֊րղ  կեաերի, 22 հողային օրեևսզրքի 63 ֊րղ, 67-րղ և 68-րղ 
հողվածևերի ղրույթևերով, հիմք ըևղուևելով Գավաո համայնքի ավազաևու 07.10.2022թ. թիվ 10 
նիստի թիվ 139-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավսւո համայնք Ա. Ոսկանյան փողոց 9/65 հողամաս հասցեում զտնվող համայևքային 
սեփակւսևություև հաևղիսացող սեւիակաևությաև իրավուևքի պետական զրաևցման վկայական 
թիվ 14092022-05-0033, 05-001-0293-0024 կաղաստրայիև ծածզարով, բևակավսւյրերի 
նպաաակային ևշաևակությաև, բնակելի կաոուցապատմաև զործառնակաև ևշաևակությաև
0.0032 հա մակերեսով սահմաևափակումևեր չունեցող հողսււոեսքը ավաոաևւսկ կաոուցելու 
նպատակով սւճուրղայիև եղանակով օտարելու համար 2022 թվակաևի ղեկտեմբերի 20-ին 
հայտարարել սւճուրղ։
2.2ողամասի համար աճուրդի մեկնարկայիև զիև սահմանել 1221.00 (մեկ հազար երկու հարյուր 
քսանմեկ) 22 ղրամ մեկ քաոակուսի մետրի համար։
3.2ւսևձնարարել աճուրդի կսպմակերպչին 22 օրենսղրությւսմբ սահմանված կսւրզով
կազմակերպել աճուրդը։
4.Սույն որոշու մն ուժի մեջ Է մտևում ըևղուևմաև հաջորդ օրը։

–ա  թ. ^
ք.Գսւփար



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ աստ անի ձսւևրապեւռության Գեդստքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեզւսրքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՅV^ր^^Յ§հ^^^բ6էՅր^ո( )̂§րո^^1.^օա

ձձ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱձՄԱՆՆԵՐՌԻՄ ԳՏՆՎՌՂ 
05-001-0501-0003 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՌՎ,0.00528 ձԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ձՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐՂՌՎ ՕՏԱՐԵԼՌԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱձՄԱՆԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» ձձ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 
23-րդ հոդվածի, «Տեղական իևքևակաոավարմաև մասին» ձձ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
16)–րդ ն 43 ֊րդ  հոդվածի 1-իև մասի 3)–րդ կեաերի, ձձ հողային օրենսգրքի 63-րդ, 67-րդ և 68-րդ 
հոդվածների դրույթևերով, հիմք ըևդունելով Գավաո համայնքի ավազանու 07.10.2022թ. թիվ 10 
նիստի թիվ 135-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գավաո համայնք ձսւցաոատ թաղամւսի ձ. Աբրահամյան 2 ֊ րդ փողոց 2/2 հողամւսս հասցեում 
զտևվոդ համայևքային սեւիակաևություն հանդիսացող սեփակաևությաև իրավուևքի պետական 
զրւսնցմւսն վկայական թիվ 20092022-05-0045, 05-001-0501-0003 կադասարային ծսւծզարով, 
բևակավսւյրերի ևպատակայիև նշաևակությաև, հասարակական կաոուցապատման 
զործաոևւսկան նշաևակությաև 0.00528 հա մակերեսով սահմանափակումևեր չունեցող 
հոդւստեսքը ւսոևտրի և սպասարկմաև կետ կաոուցելու նպատակով աճուրղայիև եղանակով 
օտարելու համար 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ին հայտարարել աճուրդ։
2-ձողւսմասի համար աճուրդի մեկնարկայիև զին սահմանել 1221.00 (մեկ հազար երկու հարյուր 
քսանմեկ) ձձ դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
Յ.ձաևձևարարել աճուրդի կազմակևրպչիև ձձ օրեևսդրությամբ սահմանված վարզով 
կազմակերպել աճուրդը։
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ընդուևմաև հաջորդ օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 904-Ա

ԳԱՎԱՈ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ք.Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաերապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր^^^§հ^^Ձբ6էՁրՋՈ@§աՋ^1.^օա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՌԻՄ ԳՏՆՎՌՂ 
05-001-0311-0045 ԿԱԳԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ,0.00223 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Նորմաաիվ իրսւվակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվածի, «Տեղական ինքնսւկսաավարման մասին» ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 
16)֊րղ և 43-րղ հողվածի 1-իև մասի 3)–րղ կետերի, ՀՀ հողային օրեևսզրքի 63-րղ, 67-րղ և 68-րղ 
հողվւսծների ղրույթևերով, հիմք ընղունելով Գավառ համայնքի ավազանու 07.10.2022թ. թիվ 10 
նիստի թիվ 134-Ա որոշումը, որոշումեմ

1. Գւսվսա համայնք Ազատության փողոց 17/51 հողամաս հասցեում զտնվող համայևքային 
սեփակաևություև հւսնղիսւսցող սեփակաևությաև իրսւվուևքի պետական զրանցման վկայական 
թիվ 20092022-05-0034, 05-001-0311-0045 կաղաստրայիև ծւսծզարով, բևակավայրերի 
նպատսւկայիև ևշանակությաև, բնակելի կառուցապատման զործսաևակաև նշանակության
0.00223 հսւ մակերեսով սւսհմաևափակումներ չունեցող հողատեսքր ավտոտնակ կսաուցելու 
նպատակով ւսճուրղային եղանակով օտսւրելու համար 2022 թվականի ղեկտեմբերի 20-ին 
հայտարսւրել աճուրդ։
2. Հողւսմասի համար աճուրդի մեկևսւրկային զիև սահմանել 1221.00 (մեկ հազար երկու հարյուր 
քսանմեկ) ՀՀ դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
Յ.Հանձնարարել աճուրդի կազմակևյւպչին ՀՀ օրենսղրությամբ սահմանված կսւրզով 
կազմակերպել աճուրդը։
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում րևղունմաև հաջորղ օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 905-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ք. Գավար;



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյասաանի Հանրապեաությսւև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋրՋհզՋ§հՋզՋթտէՋրՋո@§աՋւ1.օօա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔ ԳԱՎԱՌ Ա. ԲՌՇՆԱՂՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 20 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
ՋԱՆԻԿ ԽԱՉԻԿԻ ՌՈԻԲԻՆՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ 

ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ՋԲԱՎԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՎԱՄԱՍԸ 
ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Ինքնակառավարմաև Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կեաի ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 61-րդ, 62-րղ և 66-րղ հողվածևերով, Գավառ համայնքի ավագանու 09.09.2022թ. թիվ 9 նիստի 
թիվ 110-Ա որոշման պահանջներով ե հիմք ըևղունելով ավաոտնակի սեփականատէր (սեփ. իրավուևքի 
վկ. Ի119092016-05-0001 տրված 19.09.2016թ.) Ջաևիկ Խաչիկի Ռուբինյսւնի/ծեված 05.06.1969թ./ Գավառ 
համայնքի ղեկավարին հասցեազրված դիմումը և Ջաևիկ Խաչիկի Ռուբինյանին սեփականության 
իրավունքով պատկաևող ավտոտևակով ծաևրաբեռնված համայնքային սեփակաևություն հանդիսացող 
հողամասի վկայականը /անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների զրանցման վկայական 14 25082022-05– 
0047, տրված 25.08.2022թ./, որոշումեմ

1. Գավառ համայնք քաղաք Գավառ Ա. Բոշնաղյան փողոց 1-ին փակուղի թիվ 26/1 հասցեում զտևվող 
համայնքային սեկոսկանություն հանդիսացող (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների զրանցման 
վկայական Ի1 25082022-05-0047, տրված 25.08.2022թ.)՝ Ջանիկ Խաչիկի Ռուբինյանին /ծնված 05.06.1969թ./ 
սեփականության իրավունքով պատկաևող (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրւսնցման 
վկայական ԻՄ9092016-05-0001 տրված 19.09.2016թ.) ավտոտնւսկի շինության զբաղեցրած ու սպասւսրկման 
համար նախատեսվսւծ 0.00413հա մակերեսով հողամասը յուրաքսւնչյուր 1/մեկ/ քառակուսի մետրի 
համար 1877.7 /մեկ հազար ութ հարյուր յոթսունյոթ ամբողջ յոթ տասնորդական/ ՀՀ դրամ արժեքով, 
ընդամևնը 77600 / յոթսունյոթ հազար վեց հարյուր/7 ՀՀ դրամ և տվյալմիսւվորի նկատմամբ համայնքի 
անվամբ զույքայիե իրավունքների պետական զրանցման համար իրականացված ծախսերի 
փոխհատուցմաև վճսւրների 35000 /երեսունհինզ հազար/ ՀՀ դրամ արժեքներով, ուղղակի վաճառքով 
օտարեյու ավտոտնակի սեփականատիրոջը Ջանիկ Խաչիկի Ռուբինյանին։
2. Շեևք շինություևները չեն հակասում քաղաքաշիևական ևորմերիև և ղրանց մակերեսները որոշվում են 
քարտեզագրման, զեոդեզիայի, չակււսզրման /հաշվառման/ ե հողաշինարարությաև զործունեություն 
իրականացնելու իրավունբ ունեցող կազմակերպությունների /աևձի/ կողմից տարված հատակազծերին 
համապատասխան:
3. Հանձնարարելւսշխատակւսզմի իրսւվատնտեսազիտական բաժնի պետ Արա Գեորզյանիև օրէնքով

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 906-Ա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2Ա ՆՐԱ ՊԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ ա սա անի ձաևրապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^V̂ ր^^Ջ§հՋզՋք6է̂ րՋՈ@§աՋ̂ 1.^օա

Ո Ր Ռ Շ ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 1մ 907-Ա

2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱ2ՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ձՈՂԱՄԱՍԸ ձԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԷՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով ձայասաաևի ձաերապեաությաե ձողւսյիև օրենսգրքի 101 ֊ր ղ  հողվածով և 
«Տեղական իևքևակառավարմաև մասին» ձայասաաևի ձաևրւսպեսաւթյաև օրենքի 46 ֊րղ 
հողվածի 3-րղ մասով, հիմք ընդունելով քաղաքացիներ Զիևւսիղա Ավեաիքի ձարությունյանիև, 
Բալասան Մինասի ձարություևյաևիև, Ավեաիք Էղիկի Ցոզոլակյաևիև, Լուսիևե էղիկի 
Ցոզոլակյաևիև սեփակաևությաև իրավուևքով պաակաևող հողամասերից հրաժարվելու մասին 
ղիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Զինաիդա Ավեաիքի ձարություևյւսևիև, Բալասան Մինասի ձարություևյսւնիև, 
Ավեաիք էղիկի Ցոզոլակյաևիև, Լուսիևե էղիկի Ցոզոլակյաևիև սեփակաևությաև իրավուևքով 
պաակաևող ք. Գավառ հսւսցեում զանվող 0.313 հա մակերեսով 05-001-1163-0025 կաղասարայիև 
ծածկազրով, 0.087 հա մակերեսով 05-001-1163-0110 կաղասարայիև ծածկազրով, 0.41 հա 
մակերեսով 05-001-1164-0076 կաղասարայիև ծածկազրով զյուղաանաեսակաև ևշանակության 
վարելահողերը, 1,306 հա մակերեսով 05-001-1119-0379 կաղասարայիև ծածկազրով խոտհարքը 
ճանաչել համայևքային սեփականություև։
2. Աշխաաակազմի քարտուղարին՝ սույև որոշումն ըևղուևելուց հեաո՝ 15-օրյա ժամկետում այն 
ներկայացնել կաղասարի կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծագող իրավուևքևերի պետական զրանցման համար։
3. Աշխաաակազմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմամբ իրավուևք հավաստող վկայականը 
ստաևալուց հեաո՝ համայնքի ավազաևու առաջիկա ևիսաում ավազաևու հասաատմանը 
ներկայացնել համայնքի զույքազրմաև փաստաթղթերում առաջացող փոփոխություևևերր։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հաերապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ Յ̂§եՋ̂ Ջք6էՋրՋՈ@§աՋ̂ 1.̂ օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավսւկան ակաերի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության 
օրէնքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մւսսի, 23-րդ հոդվածի, «Տեղական Ինքևւսկաոավարման Մասին» 
Հայասաանի Հանրապեաության օրենքի 35 ֊րդ  հոդվածի 1-ին մասի 16) և 24) , 43-րդ հոդվածի 1– 
իև մասի 3) կեաերի, Հայասաանի Հանրապեաության հողային օրեևսզրքի 67-րդ, 68-րդ 70-րդ 
հողվսւծների դրույթներով, հիմք ըևդունելով Գավաոի համայնքապեաարաևի աճուրդայիև 
հաևձևաժողովի 11.11.2022թ. յծիվ 1 և թիվ 2 արձաևազրություևևերը, որոշում եմ

1. Քաղաք Գավաո Ջոհված Ազաաամարաիկևերի փողոց 14 4/52 հասցեի համայևքային 
սեւիականություն հանդիսացող (անշարժ զույքի ևկաամամր իրավուևքների պետական 
զրւսևցման վկայական 01082022-05-0033) բնակավայրերի նպատակային ևշաևակությաև, 
րնսւկևփ կաոուցապատմւսն զործաոնական ևշաևակությաև սահմաևափակումներ չունեցող
0.0032հա մակերեսով հողամասը ավտոտևակ կաոուցելու համար 48 000 /քաոասունութ հազար/ 
ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով օաարել աճուրդում հաղթող ճւսևաչված Տիզրսւևուհի Սերյոժայի 
Մահւսկյաևիև։
2. Իրազեկել աճուրդում հաղթող ճանաչված Տիզրանուհի Սեյդոժայի Սահակյաևիև, որ նա 
պարաավոր է ասաևօրյա ժամկետում վճարել2022 թվականի նոյեմբերի 11 ֊ին կայացած 
աճուրդի սակարկությունների ընյծւսցքում իր առաջարկած զիևև ւսմբողջությամբ, ինչպես նաև 
ևշվւսծ հողամասի պետական զրաևցմաև համար Գավառ համայնքի կաաարսւհ 35000 
/երեսունհիևգ հազար/ ՀՀ դրամի փոխհատուցմաև գումարը։
3. Հսւնձևարարել համայնքապեաարաևի աշխատակազմի իրավարաևական բսւժևի պետ Արա 
Վոլոդյայի Գևորզյաևիև 2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին կայացած աճուրդում հաղթող 
ճանաչված Տիզրանուհի Սերյոժայի Սահակյանի կողմից գումարն ամբոդջովիև վճարելուց հեաո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 14 908-Ա

ծսոքի պւպմաևւսզիր։ 
.ակմանր հաջորդոդ օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստաևի ձանրապետությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^Ջ§հՅ̂ Ջթ6էՋր̂ ո(Ձ)§ա̂ 1̂.̂ օա

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ ձԱՆՂԻՍԱՑՌՂ ձՌՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվևլով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» ձայասաաևի ձաևրապեաությաև 
օրենքի 1֊ ին հողվածի 2-րղ մասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղական Իևքևակւսոավարման Մասին» 
ձայասաանի ձաևրապեւռության օրենքի 35 ֊ րղ հողվածի 1֊ ին մասի 16) և 24) , 43-րղ հողվածի 1 ֊

հողվածների ղրույթևերով, հիմք ընղուևելով Գավաոի համայնքապեաարաևի աճուրղայիև 
հաևձևաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձաևագրություևևերը, որոշում եմ

1. Քսւղաք Գավաո Մ. Նալրանղյաև փողոց, 16֊ րղ փակուղի Իք 13/2 հասցեի համայևքային 
սեփականություև հանղիսացող (անշարժ զույքի նկաամամր իրավուևքևերի պետական 
զրսւևցման վկայական 09062022-05-0025) րնակավայրերի ևպաաակայիև նշաևակությաև, 
բևակեյի կաոուցապաաման զործաոևակաև նշաևակությաև սահմաևափակումևեր չունեցող
0.15326հա մակերեսով հողամասը բնակեփ տուն կառուցելու համար 790 000 /յոթ հարյուր 
իևնսուն հազար/ ձձ ղրամ րևղհաևուր արժեքով օտարել աճուրղում հաղթող ճանաչված ձրանտ 
Սւսրզսի Մուսոյանիև։
2. Իրազեկել աճուրղում հաղթող ճանաչված ձրանտ Սարգսի Մուսոյանիև, որ նա պարտավոր Է 
տասնօրյա ժամկետում վճարել2022 թվականի նոյեմբերի 11֊ իև կայացած աճուրղի 
սւսկւսրկություևների ըևթացքում իր առաջարկած գիևև ամբողջությամբ, ինչպես նաև ևշված 
հողամասի պետական զյւսւևցմաև համար Գավաո համայնքի կատարած 35000 /երեսունհիևզ 
հազար/ ձձ ղրամի փոխհատուցման զումարր։ 3. ձաևձնարարել համայևքսւպետարաևի 
աշխսւտակազմի իրսւվաբաևակաև բաժևի պետ Արա Վոլողյւպի Գևորզյսւնիև 2022 թվականի 
նոյեմբերի 11-իև կայացած աճուրղում հաղթող ճանաչված ձրանտ Սւսրզսի Մուսոյաևի կողմից 
գումարն ամբողջովիև վճարելուց հետո նրւս հետ օրենքով սահմանված վարզով կնքել զույքի

Ռ Ր Ռ Շ Ռ Ի Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 909-Ա

իև մասի 3) կետերի, ձայաստաևի ձաևրապեաության հողային օրենսգրքի 67-րղ, 68-րղ 70-րղ

աիակմաևը հաջորղող օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՌՍՅԱՆ



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱ ՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրւսպետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^Ջ§հՁ̂ Ջթ6է̂ րՋՈ@§ա̂ 1̂.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 910-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրեևքի 1-ին հողվածի 2 ֊ րղ մասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղական Իևքևւսկառավւսրման Մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրեևքի 35 ֊ րդ հողվածի 1 ֊ ին մասի 16) և 24) , 43 ֊ րղ հողվածի 1– 
ին մասի 3) կետերի, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրեևսզրքի 67-րղ, 68 ֊ րղ 70-րղ 
հողվածների ղրույթևերով, հիմք ընդունելով Գավառի համայնքապետարանի ւսճուրղային 
հաևձնաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձաևազրությունևերը, որոշում եմ

1. Քաղաք Գավառ Մ. Նւպրւսևղյան փողոց, 16-րղ փակուղի Ի113/3 հասցեի համայևքային 
սևփակաևություն հանդիսացող (անշարժ զույքի նկատմամբ իրավունքևերի պետական 
զրաևցման վկայական 09062022-05-0011) բևակավայրերի ևպատակային նշանակության, 
բնակելի կառուցապատման զործառևւսկան նշանակության սահմանաւիակումևեր չունեցող
0.08267հսւ մակերեսով հողամասը բնակելի տուն կառուցեյու համար 426000 /չորս հարյուր 
քսաևվեց հազար/ ՀՀ դրամ ըևղհաևուր արժեքով օտարել աճուրդում հարթող ճաևաչված Հրաևտ 
Սսւրզսի Մուսոյաևին։
2. Իրազեկել աճուրղում հարթող ճանսւչված Հրաևտ Սսւրզսի Մուսոյաևին, որ նա պարտավոր Է 
տասնօրյա ժամկետում փսորել 2022 թվականի նոյեմբերի 11-իև կայացած աճուրդի 
սակարկությունևերի ըևթացքում իր առաջարկած զիևև ամբողջությամբ, ինչպես նսւև նշված 
հողւսմասի պետական զրաևցման համար Գավառ համայնքի կաաարւսծ 35000 /երեսուևհինզ 
հազար/ ՀՀ դրամի փոխհատուցման զումւսրը։
3. Հանձնարարելհամայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբաևւսկան բաժևի պետ Արա 
Վոլողյայի Գևորզյաևին 2022 թվականի նոյեմբերի 11-իև կայացած աճուրղում հարթող 
ճսւնաչված Հրաևտ Սսւրզսի Մուսոյանի կողմից գումարն ամբողջովիև վճարելուց հետո նրսւ հետ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱ ՊԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայւսստաևի 2,աևրապետությաև Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋհզՅ§հՋզՁբ6էՋրՋՈ@§րոՅւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 911-Ա

ԼԼ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱձՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-078-0317-0002 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ,0.05478 2Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ 2.ՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈԻՐՂՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱձՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմաաիվ իրւսվակաև ակաերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվածի, «Տեղական ինքևակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվածի 1-իև մսւսի 
16)–րղ և 43-րղ հողվածի 1-իև մասի 3)–րղ կեաերի, ԼԼ հողային օրենսգրքի 63-րդ, 67 ֊ րղ ն 68-րղ 
հողվածևևրի ղրույթներով, հիմք ըևղուևելով Գավառ համայնքի ավազաևու 07.10.2022թ. թիվ 10 
նիստի թիվ 140-Ա որոշումը, որոշում եմ

1. Գավառ համայնք զյուղ Սարուխան Սիամաևթոյի փողոց թիվ 6 հողամաս հասցեում զտնվող 
համայևքային սեփականություն հանդիսացող սեփակաևությաև իրսւվուևքի պետական 
զրանցման վկայական թիվ 20092022-05-0006, 05-078-0317-0002 կաղասարայիև ծածզարով, 
բնսւկավայրերի ևպատակային ևշանակության, բևակեփ կսւռուցապատման զործառևսւկան 
ևշանակության 0.05478 հա մակերեսով սահմաևափակումներ չունեցող հողատեսքը բնակելի 
տուն կառուցելու նպատակով աճուրղսւյիև եղանակով օտարելու համար 2022 թվականի 
դեկտեմբերի 20-իև հայտարարել աճուրդ։

2.2. ողամասի համար աճուրդի մեկևսւրկային զիև սահմանել 792 (յոթ հարյուր իննսուներկու) ԼԼ 
դրամ մեկ քառակուսի մետրի համար։
3.2. աևձևարարել աճուրդի կազմակերպչին ԼԼ օրենսղրությամբ սահմանված վարզով 
կազմակերպել աճուրդը։
4.Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ըևղունմաև հաջորղ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

20ճՀ թ.
ք. Գավառ



<1 .

ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեսաւթյաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^Ջ§հՋ̂ Ձբ6էՋրՋՈ(̂ )§աՋ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 912-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» Հւսյասաանի Հաևրապեաությաև 
օրենբի 1-իև հոդվածի 2-րղ մասի, 23-րդ հոդվածի, «Տեղական Իևբնակառավարմաև Մասին» 
Հայասաաևի Հանրապեւոության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1 ֊ ին մասի 16) և 24) կեաերի, 
Հւսյասաանի Հանրսւպեաության «Հրապարսւկային սակարկություևևերի մասին» Հայւսսաանի 
Հանրւսպեաության օրեևքի դրույթևերով, հիմք ըևդունելով Գավառի համայևքպեաարաևի 
ւսճուրդային հաևձնաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձսւևազրությունները, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի սեվւակաևություն հանդիսացող 2004թ. սւաադրությաև 0Ճ.2 31105 մակնիշի 
ավաոմեքեևաև 305 000 /երեք հւսրյուր հինգ հազար/ ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով օսւարել 
աճուրդում հաղթող ճանաչված Յուրիկ Միհրանի Միևասյաևին։
2. Իրազեկել աճուրդում հաղթող ճանաչված Յուրիկ Միհրանի Մինւսսյանին, որ նա պարաավոր 
Է աասևօրյա ժամկետում վճսւրել2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին կայացած աճուրդի 
սակարկություևևերի ըևթսւցքում իր առաջարկած գինն ամբողջությամբ։
3. Հանձնւսրարել համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գրիզոր Ռազմիկի Բոշյսւևիև 2022 թվականի 
նոյեմբերի 11֊ իև կայացած աճուրդում հաղթող ճանաչված Յուրիկ Միհրանի Մինասյաևի կողմից 
գումարն ւսմբողջովին վճարելուց հետո, նրսւ հետ օրեևքով սահմանված կարզով կնքել գույքի 
սաուվաճսաքի պսւյմանազիյ՜ւ։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում պաշտոևական հրապարակմաևր հսւջորդող օրր։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ք. Գավսա



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱ ՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաևի ձաևրապետությսւև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՋոզՅ§հաւՋբ6էՅրաւ@§աՅւ1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 913-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 2.ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ 
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսղւվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» 2.այասաւսնի հանրապեաության 
օրեևքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղական Ինքնակառավարման Մասին»
2այ սատանի ձանրապետության օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 16) և 24) կեւոերի, 
ճայասաանի ճաևրապետությաև «մրապարակային սակարկությունևերի մասին» ձայաստւսևի 
հանրապեաության օրեևքի ղրույթներով, հիմք ըևղունելով Գսւվառի համայնքպետարաևի 
աճուրղւսյիև հաևձնաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձաևազրությունները, որոշուոմեմ

1. Գւսկաո համայնքի սեւիակւսևություև հաևղիսացող 2012թ. սւտաղրությաև ՌՌԼ0/ԲՃ1 ՜աՆՏՕԻւ 
IX 35 2.0 Ճ/Ր մակևիշի ավաոմեքենաև 1 580 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար/ ԼԼ 
դրամ րևղհւսևուր արժեքով օաարել աճուրդում հաղթող ճանաչված «Ֆավորիա-Մ» ՍՊԸ-իև։
2. Իրազեկեյ աճուրդում հաղթող ճանաչված «Ֆւսվորիա-Մ» ՍՊԸ-ին, որ նա պարասւվոր Է 
աասևօրյսւ ժամկեաում վճարել2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին կայացած աճուրդի 
սակարկությունևերի րևթացքում իր աոաջարկսւծ զինև ամբողջությւսմբ։
3. ձանձնարարել համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գրիզոր Ռազմիկի Բոշյանիև 2022 թվականի 
նոյեմբերի 11-իև կայացած սւճույւղում հաղթող ճանաչված «Ֆավորիտ-Մ» ՄՊԸ֊ ի կողմից 
գումարն ւսմբողջովին վճարելուց հետո, ևրսւ հետ օրեևքով սահմանված վարզով կնքել զույքի 
սաուվաճառքի պայմսւևազիր։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մաևում պաշտոնակսւև հրապարսւկմանը հւսջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ՜ՎԱՐ

Հայասաաևի Հաերապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ա/ա։ւզձ|վւՋզՋք6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՇՆԱՂՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 6 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ 

ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԿՐՊԱԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Իևքնակառավարմաև Մասին ՀՀ օրենքի 32-րղ հողվածի 17) կետի 
պահանջներով, 25 ւսպրիլի 2007 թվակաևին ւորված 2306222 սեւի, վկայականը կաղասարի 
կոմիտեի կողմից արված Կ-04112022-05-0053 կասեցմաև որոշումը զույքի նկատմամբ 
իրավուևքևերի պետական գրաևվման մասին ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի, ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 204 պիմ 1 հողվածի 4-րղ մասի և նկատի ունենալով, որ շիևություևը կառուցված Է 
համայևքայիև սեփակաևություն հանղիսացող հողատարածքի վրա, որը գտնվում ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմաևափակումների ցաևկում, որոշում եմ

1. Ուժը կորցրած ճաևաչել Գավառ համայնքի 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 861-Ա 
որոշումը։
2. Գսւվառ համայնքի Բոշնաղյան փողոց թիվ 6 հասցեում զտևվող համայևքայիև 
սեփակաևություն հանղիսացող 0.00178 հա մակերեսով հողամասի վրա կառուցապսւտման 
իրավուևքով կառուցված /17,0 քմ. ներքին/ մակերեսով կրպակը ճաևաչել համայևքայիև 
սեփակաևություն։ 3.Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքայիև իրավուևքևերի 
պետական զրանցում կատարելու հէսմար։
4.Որոշմսւն կատարման հսկողություևը ղևել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ա 914-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎՍ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ք.Գավառ



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի լքարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^^^^^§հՋ^^ք6է^րՋՈ@§ա^^1.^օա

ՈՐՈՇ ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկտնի Ի1 915-Ա

ձՈՂԱՄԱՍԻ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԶԱՎԹՈԻՄԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈԻ ԵՎ ՏՈԻԳԱՆՔԻ ԳՈԻՄԱՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ջամալ Ավդափ Սարղարյանը / անձևագիր 002482040, ՀԾՀ 1101811099, եասցեն /ՀՀ Արարատի 
մարզ, Արտաշաա, Ջյւաշեն Րաֆֆու փողոց, տուն 5/, զավթել Է սեփակսւևության իրավունքով պետությաեը 
պատկանող հողսւտարածքը ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
«Վարչական իրավախախտումևերի վերաբերյալ» ՀՀ օրեևսզրքի 48 ֊րղ հողվածով սահմանված տուգանքի 
գումարի զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վւսրույթի մասին» Հայաստանի Հւսնրապետության օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցված ե 
իրականացված վարչական վարույթի ընթսւցքում գործի փաստական հւսնգամսւնքների բազմակողմանի, 
լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական 
մարմինը հաստատված Է համարում հետեյւսլը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված տփալների նշված գույքը հանղիսանում Է պետական 
սեւիլսկւսևություն, որը Ջամալ Ավդափ Սարղարյաեի կողմից սաւսնց համապատասխան թույլտվությաև 
զավթւփլէ ե իրականացվել է անասնագլխաքաեակի արածեցում, ինչն հանղիսանում է վարչական 
իրավախախտումների ւհսսին ՀՀ օրեևքի 48-րղ հողվածի դրույթների խախսւում։ Պետական կաւէ 
համայևքային սեփակաևություն հանդիսացող հողամասերն ինքնակամ զավթելու համար Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալՀՀ օրեևսզրքի 48-րդ հողվածը սահմանում է պատասխանատվություն 
սահմանված նվագագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի /երկու հարյուր հազար դրամ/ 
չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ին «Վարչարարությն հիմունքների և վարչական վարույթի ւհսսին» ՀՀ 
օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի «բ» կետի հիմքով Գավառի համայևքապետարանում հարուցված 
վարչական վարույթի շրջանակևերում 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ին հրավիրվելեն վարչական 
վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւևուցվել է (հիլքք ծանուցումն առձեոև 
ստանալը մերժելու հավաստումը ե ՀՀ իետերեետով ծանուցման կայքի 02.11.2022թ ծւսնուցումը) : Ջամալ 
Ավդափ Սարղարյանը չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմանադրությսւն 31-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք իրավուևք ունի իր հայեցողությամբ 
աիրապեաելու, օդաւսգործելու, անօրինելու և կաակելու իր սեփականություևը։ Սեփականության 
իրավունքի իրականացումը չպետք Է վնաս պաաճաոի շրջակա միջավայրին, խսւխւոի այլանձանց, 
հանրությաև և պեաությսւն իրավունքներն ու օրինական շահերը։
Համաձայն ԼԼ Սահմանադրությսւն 47 ֊րդ  հոդվածի յուրաքանչյուր ոք պարաավոր Է պահպանել 
Սահմսւնադրությունը ն օրենքները, հարդել այլոց իրավունքներն ու օրինական շահերը։
Համայնքի ղեկաւիսրը, համաձայն Տեղակւսն իևքնակաոավարման մասին ԼԼ օրենքի 43 ֊ր դ  հոդվածի 1-ին 
մասի 5) կետի, համայնքի քաղաքւսշինսւկան ծրագրային փասաաթղթերին համապատասսւխան 
Հայաստանի Հւոնրսւպետությսւն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աալիս Է
ճարաարապեաահաաակագծային առաջադրանքևեր /նախագծման թույլտվություն/, իսկ նույն հոդվածի 1– 
ին մասի 4-րդ կետի կանխարգելում ու կսւսեցնում և վեյաւցնուլք Է հողօգտագործումը։
Համաձայն Տեղական իևքնակաոավարման մասին ՀՀ օրեևքի 35 ֊ր դ  հոդվածի 1-ին մասի 24/ կետի, 
համայնքի ղեկավարն իր իրավասության շրջանակում ընդունում Է որոշումներ, իսկ 28) կետի օրենքով 
նախատեսված դեպքերում և կարգով ւսնձանց ենթարկում Է վարչական պատսախանատվության։ 
Վարչական իրավւսխախտումների Վերւււթերյալ ՀՀ օրենսգրքի 48-րդ հոդփսծը սահմանում Է, որ 
պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերն ինքնակամ զավթելը 
աոաջսւցնում Է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույև աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով։
Համաձայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալՀՀ օրենսգրքի 2191-րդ հոդվածի 2 ֊ր դ  մսաի, 
տեղական իևքնակաոավարման մարմիններև իրենց իրավասության սահմաններուն քննում են նույն 
օրենսգրքի 84-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործերը, իսկ նույն 
հոդվածի 4-րդ մասը սահմւսևում Է, որ տեղական իևքևւսկսաափսրմւսն մարմնի աևունից վարչական 
իրավախախտման վերաբերյալ գործեր քննելու և վարչակւււն տույժ նշսւնակելու իրավունք ունի հսւմւսյնքի 
ղեկավարը։
Ելնելով վերոգրյալից և դեկավարվելով Սահմանադրությամբ, Տեղական իևքնակաոավարման մասին, 
վարչւսկաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքների, Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալՀՀ օրենսգրքի դրույթներով, որոշումեմ

1. Պարտավորեցնել Ջանալ Ավդալի Սարդարյանիև անհապաղ կասեցնել (դւսդարեցնել) Գավառ 
համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի 
ինքնակամ գավթումը և նշված տարածքում անասնագլխաքանակի արսւծեցումը։
2. Գավառ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն 
հաևդիսացողհողամասը զավթելու համար Ջամւսլ Ավդալի Սարդարյանիև տուգանել 200 000 /երկու 
հսւրյուր հազար/ ՀՀ դրամ։
3. Տուգանքի գումարը ենթւսկա Է վճարման Գավառի հաւհսյնքւսպետարաևի 900175101105 
Հսւշվեհամարին։
4. Սույն որոշումը կարող Է վարչսւկւսն կարգով բողոքարկվել Գավառի համայևքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կաւ( Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան 
երկամսյա ժամկետում։
5. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վարչսւրարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա Է հարկադիր 
կատարմսւն ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության միջոցով անբողոքարկելի դառնալուց հետո եռւսմսյւս 
ժամկետում։
6. Սույն որոշման կատարմսւն ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականսւցնում Է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
7. Սույն որոշումն ուժի ւ(եջ Է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմաված պատշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորդող օրը։

՜ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

շօճ ը  / /
ք.Գավառ (յ ՚  *



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱ ՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաերապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՅզՅբ6էՋրՅՈ@§րոՋ11.օօա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ^ 2  21214 ՄԱԿՆԻՇԻ 988 (X  
ՊԵՏՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԱՃՈԻՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության 
օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 23 ֊ րղ հողվածի, «Տեղական իևքևակսաավարմաև մասին» 
Հայասաանի Հանրապեաության օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 24) կետի ղրույթներով, հիմք 
ընղունելով Գավաոի համայնքապետարաևի աճուրղայիև հանձնաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 3 
արձաևազրություևը, որոշումեմ

1. Նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի սեփակսւևություն հանդիսացող 21214 մակևիշի 
988 (X  61 պեահամարանիշի /նախկին պետհամսւրաևիշը 435 ԼԼ 70/ ավտոմեքենսղի համար 
2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին հայաարարված աճուրդի մասնակցությաև ոչ մի հայտ չի 
ներկայացվել, աճուրդը համարել չկայաօած։

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 916-Ա

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մանում 1

ՀԱ Մ Ա ՅՔՆԻ ՂԵԿԱ՝– ՅԱՆ

20֊ թ. ֊  
ք.Գսւվսա



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաերապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§աՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 917-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ^ 2  21906-710-40 ՄԱԿՆԻՇԻ 
ՓՈԻյԱԴՐԱՄԻՋՌՑԻ ԱՃՌԻՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Նորմաաիվ իրավակւսև ակաերի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության 
օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղական իևքնակաոավարմաև մասին» 
Հայասաանի Հանրապեաության օրենքի 35-րղ հողվածի 1-իև մասի 24) կեաի ղրույթներով, հիմք 
ընղուևելով Գավաոի համայնքապեաարաևի աճուրղային հաևձևաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 3 
արձանազրություևը, որոշում եմ

ՍՅԱՆ

1. Նկսւաի ունենալով, որ Գավաո համայնքի սեվաւկաևություև հանդիսացող V՚ճ.2 21906-710-40 
մակևիշի 996 ՕՆ 61 պեահամարանիշի /նախկին պեւոհամւսրաևիշը 249 ԼԼ 70/ ավաոմեքենայի 
համար 2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին հայաարարված աճուրդի մասևակցությաև ոչ մի հայւռ 
չի ներկւսյացվել, աճուրդը համարել չկայացած։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մւոնում հրապարակմանը հաջորղող օրր։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20 ֊  թ– -  
ք. Գավառ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաևի Հաևրապեաության Գերլարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՅզՅք6էՅրՋՈ@§ոա1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 918-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ԳԱԶ-3307 ՄԱԿՆԻՇԻ 745 ՍՏ 31 
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԱՃՈԻՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասին» Հայասաաևի Հանրապեսաւթյաև 
օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղական իևքևակառավարմաև մասին» 
Հայասաաևի Հաևրապեաության օրենքի 35-րղ հողվածի 1-իև մասի 24) կեաի ղրույթներով, հիմք 
ընղունելով Գավառի համայնքապեաարաևի աճուրղայիև հանձևաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 3 
արձաևազրություևը, որոշումեմ

1. Նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի սեփակաևություն հանղիսացող ԳԱԶ-3307 մակնիշի 
745 ՍՏ 31 պետհամարանիշի ավաոմեքեևայի համար 2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին 
հւսյասւրարված աճուրղի մասևակցության ոչ մի հայա չի ևերկայացվել, աճուրղը համարել 
չկայացած։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մսւևում հրապարակմանը հւսջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿՍ

շօ֊ թ. ֊  
յշ. Գավաո



ձԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ձԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստաևի ձաևրապեաության Գերլարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՅ§հպպ)6էաՋՈ@§աՋ։ւԼ<։օա

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ հՈ7ՏՍ81ՏՈ1 հ 10ա 7Բ 0  ՏՐՕԲ7-3.5 
ՄԱԿՆԻՇԻ 989 (X  61 ՊԵՏձԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՓՈ1սԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ԱՃՈՒՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ

ձԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավակաև սւկւռերի մասին» ձայսւստանի ձաևրապեաության 
օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րղ մասի, 23-րդ հոդվածի, «Տեղական իևքևակառավարման մասին» 
ձայսւսաանի ձաևրապեաության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-իև մասի 24) կետի դրույթներով, հիմք 
ըևդունելով Գավառի համայնքապեաարաևի աճուրղայիև հաևձևաժոդովի 11.11.2022թ. թիվ 3 
արձաևւսզրություևը, որոշումեմ

1. Նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի սեփակաևություն հանդիսացող 1Վ17ՏՍՏ1ՏՈ1 
1Վ01Տ177Ք.Օ ՏԲՕՔ.7-3.5 մակնիշի 989 (X  61 պեահամարաևիշի /նախկին պեահամարանիշը 
027 ԼԼ 70/ ավաոմեքեևսւյի համար 2022 թվականի նոյեմբերի 11-իև հայաարարված աճուրդի 
մասնսւկցությաև ոչ մի հայա չի ևերկայացվել, աճուրդը համարել չկայացած։
2. Սույն որոշումն դող օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 919-Ա

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

շօ ֊  թ. ֊
ք.Գսւվսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հանրապեաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^Ջ§հ̂ ^Ջր6էՋրՋՈ@§աՋ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 920-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 04.2 3102 ՄԱԿՆԻՇԻ 997 <2Ն 61 
ՊԵՏՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՓՈ1սԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ԱՃՈԻՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Նորմսււոիվ իրավական սւկաերի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության 
օրենքի 1-իև հողվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հողվածի, «Տեղական իևքևակաոավարմաև մասին» 
Հայասաանի Հանրապեաության օրենքի 35֊ րղ հողվածի 1-իև մասի 24) կեաի ղրույթներով, հիմք 
ըևղունելով Գավաոի հսւմայևքապեաարանի աճուրղսւյին հաևձնաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 3 
արձաևազրություևը, որոշումեմ

1. Նկւսսւի ունենալով, որ Գավաո համայնքի սեվաւկաևություև հանդիսացող ՆՃ.2 3102 մակնիշի 
997 (2Ն 61 պեահամարաևիշի /նախկին պեահւսմարաևիշը՝ 696 ՍՏ 31/ ավւոոմեքեևսւյի համար 
2022 թվականի նոյեմբերի 11-իև հայաարարված աճուրդի մասնակցությաև ոչ մի հսւյւռ չի 
ևերկայսւցվել, աճուրդը համարել չկայացած։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մւռևում հրապայլմվ|։3ան^հէսջորղող օրը։

ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ Ա ՐՏԻՐՈՍՅԱ Ն

20 ֊ թ. ֊
ք.Գավւսռ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստաևի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՑVՅր̂ ^Ջ§եՋ̂ ք̂6է̂ րՋՈ@§րոՋ̂ 1.̂ օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳԱԶ-3110 ՄԱԿՆԻՇԻ 651 (X  61 
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԱՃՈԻՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 1-ին հողվածի 2 ֊ րղ մասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղական ինքևակառավարմսւն մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրեևքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 24) կետի ղրույթևերով, հիմք 
ըևղուևելով Գավառի համայնքապետարանի աճուրղայիև հաևձնաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 3 
արձսւնազրությունը, որոշումեմ

1. Նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի սեվաւկաևություև հանղիսացող 0Ճ 2 3110 մակևիշի 
651 0 0  61 պետհամարաևիշի ավտոմեքենայի համար 2022 թվականի նոյեմբերի 11-իև 
հայտարարված աճուրղի մասևակցությսւն ոչ մի հայտ չի ևերկայացվել, աճուրղը համարել 
չկայացած։
2. Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտևում հրապարակմաևը հաջորղող օրը։

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 921-Ա

20 ֊  թ. ֊  
ք.Գավսա

ՀԱ Մ Ա ՅՔՆԻ ՂԵ Մ Ա ՐՏԻՐՈ Ս ՅԱ Ն



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաերապեաությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^Ջ§եՋ̂ Ջբ6էՋրՋՈ@§ա3̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի 922-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳԱԶ-3307 ՄԱԿՆԻՇԻ 746 ՍՏ 31 
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԱՃՈՒՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Նորմաաիվ իրավական ակաերի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության 
օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածի, «Տեղական իևքնակաոավարմւսև մասին» 
Հայասաանի Հանրապեաության օրեևքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24) կեաի դրույթևերով, հիմք 
ընդունելով Գավառի համայնքապեաարաևի աճուրդայիև հանձնաժողովի 11.11.2022թ. թիվ 3 
արձաևազրություևը, որոշումեմ

1. Նկասւի ունենալով, որ Գավաո համայնքի սեփակաևություև հանդիսացող ԳԱՋ-3307 մակնիշի 
746 ՍՏ 31 պեահամարաևիշի ավաոմեքենայի համար 2022 թվականի նոյեմբերի 11-իև 
հայաարարվսւծ աճուրդի մասևսւկցությաև ոչ մի հայսւ չի ներկայացվել, աճուրդը համարել 
չկայացած։
2. Սույն որոշումն

20 ֊  թ. ֊  
ք. Գւսվւսռ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյասասւեի Հաերապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՅոզՋ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@§աՅմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 923-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՍԵՎԱՆԻ ՓՈՂՈՑ 18-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 27 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱԼԻՍԱ ՎԱՂԻՆԱԿԻ 
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ, ՆԱԶԵԼԻ ՍԱՐԳՍԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ, ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ, ԼԵՎՈՆ 

ՍԱՐԳՍԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ ԳԲԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ 
ԿԱՈՈԻՑՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկաւ|արվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպաևվսւծ անհատական 
բնսւկեփ տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, 26 դեկտեմբերի 
2002թ֊ի Ի1 510-Ն օրենքով, Տեղական Ինքևակառավարմսւն Մասին ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվածի 24) 
կետի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի և 
«Ինքնակամ կառույցների օրիևակսւևացման և տևօրիևմաև կարզը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ 
կառավարությաև 05 հուևվարի 2022թ–ի Իք 13-Ն որոշման հաստատված կարզի պահանջներով,
ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և զյուղսւկաև 
բնակավայրերուն ներբնակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտևերի սւնվանակոչման, 
անվանափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի 
համարակալմսւև, հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական զրաևցման կարզը հաստատելու և 
հասցեևերի զրաևցման լիազոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ ե փոփոխություևներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ֊ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևդուևելով 04.08.2020թ. տրված Նորատուս համայնքի հողային 
բսւրեփոխումների և սեփականաշնորհմաև հաևձնաժողովի 01.06.1991թ. թիվ 16 որոշումից 
քաղվածքը, Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի Սևաևի փողոց 18-րղ նրբանցք թիվ 27 
հասցեի զույքի նկսւտմսւմբ ժառանգ Լևոև Սսւրզսի Ստեփանյանի /ծևվսւծ 29.05.1997թ./ դիմումը, 
որւսկավորում ունեցող անձ ԹաթուլԱշոտի Ջանոյսւնի /որակավորման վկայականի համար 
0310՝ տրված 05.12.2013թ./ կողմից 09.11.2022թ. տրված ինքնակամ շիևությունները հաշվսաված 
լինելու վերաբերյալ չափազրման տփսւլևերի մուտքսպրման 2022Օ22ՕՃՏ ծածկագիրը, «Դավիթ 
Առաքելյաև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի ու շենք-շիևությունների հատակազծերը, 
համաձայև որոնց Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի Սևաևի փողոց 18-րղ նրբանցք 
թիվ 27 հասցեում զտևվող ընդհանուր հողամասը չսւփազրվել Է, հատկացվել Է 0.15 հա, ինչը 
փաստացի կսւզմում Է 0.20770 հա, որը Լևոն Սսւրզսի Ստեփաևյաևին /ծևվսւծ 29.05.1997թ./



ժսաանզության իրավուեքով պաակաեող հողամասև է և հաշվի առնելով, որ օրինական 
կառուցված 262.30 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք-շիևություևևերի /կառուցված 1938֊2017թթ./ 
կառուցմաև ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.20770 հա հողամասը չի դանվում ձձ 
հողային օրենսգրքի 60-րղ հոդվածով սահմանված սահմւսնափակումների ցաևկում, ինչպես 
նաե իևժեներատրաևսպորտայիև օրյեկտների օտարմաև ղոտիևերում, չի առաջացևում 
սերվիաուա, որոշումեմ

1. Վևրակաևզնել Գավառ համայնքի Նորաաուս բնակավայրի Սևաևի փողոց 18֊ րղ նրբանցք թիվ 
27 հասցեում գաևվող ղույքայիև միավորի նկաամամբ Ալիսա Գաղիևակի Ստեփաևյանի /ծնված 
10.06.1965թ./, Նազելի Սարգսի Ստեփաևյանի /ծևվսւծ 27.04.1985թ./, Նւսրիևե Սարգսի 
Ստեփաևյանի /ծնված 29.07.1986թ./, Լևոև Սարգսի Ստեփաևյանի /ծնված 29.05.1997թ./ 
հողօզտագործմաև իրավունքը, բևակեփ տան կառուցմաև և սպասարկման համար հատկացված 
հողամասի զույքային իրավունքևերը ճանաչելով ևրանց սեփւսկանության իրավունքը 0.20770 
հւս ընդհանուր մակերեսով հողամասի ևկատմսւմբ և օրինական կառուցված 225.30 քմ 
մակերեսով շիևությունների /կառուցված 1938–1980թթ./ նկատմամբ՝ որպես օրինական 
տիրւսպետվող գույք։
2. 2017թ. ինքնակամ կսաուցվւսծ 37.00 քմ մակերեսով բնակելի տունը 1 /մեկ/ քառակուսի 
մետրի համար 1028 /մեկ հազար քսաևութ/ ձձ դրամ, ըևղամենը 37.00x1028=38100 /երեսունութ 
հազար մեկ հարյուր/ ձձ դրամ սահմանված վճարով ճաևւսչել օրինական։
3. Անշարժ զույքիև տրամաղրել Գավառ համայնք, Նորատուս բնակավայր, Սևաևի փողոց, 18-րղ 
նրբանցք, թիվ 27 հւսսցեն։
4. Որոշման ընղունման օրվաևից օրիևակաևացմաև համար սահմանված վճարները 60֊օրյա 
ժամկետում չվճարելու ղեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած։
5. Շեևք֊շինություևները չեև հակասում քաղաքաշիևակաև նորմերին և ղրաևց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզազրման, զեողեզիայի, չափազրմսւն /հաշվւսռմսւն/ և հողաշինսւրարությաև 
զործուևեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող կազմակերպություևների/աևձի/ կողմից 
տրված հատակազծերին համապատասխան։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել ձձ անշարժ զույքի կւսդաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքևերի պետական 
զրանցում կատարելու համար։
7. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա։

20 ̂  թ. ֊
ք.Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստւսնի Հանրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՋ§հՋզՋթ6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօրո

Ո Ր Ռ Շ ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւեի Ի1 924-Ա

ԳԲԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քւււղւսքացի ՍամվելՄուշեղի Միրիմանյանը (անձնազիր ՃՏ0434675, ՀԾՀ 2907570250, հաշվսաված ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավւսո Օգոստոսի 23-ի փող. տուն 10)հաևղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հւսրկային օրեևսզրքու( սահւ1անփսծ կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և ւիսրչւսկաև վւսրույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 30-րղ հոդվածի 1-ին ւհսսի ,,բ" 
ենթսւկետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձմսւն հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչւսկւսն վարույթի մասին» Հայաստւսնի Հաևրւսպետության օրենքով սւսհմանված կարզով հարուցւլսւծ 
և իրսւկանացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամանքները, 
վարչւսկւսն մստմինը հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.
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Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրաւհսդրված ՀՀ Հսւրկային օրենսզրքով սահմանւլած 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ հւսմւսրվող Գավառ համայնքի 05-001-0353-0004, 05-001-1157-0289, 05– 
001-1127-0003,05 001-1128-0093,05-001-1178-0030, 05-001-1128-0112,05-001-1128-0117,05-001-1128-0121, 
05-001-1168-1124 կաղաստրային ծածկազրերով հողատեսքերը հանղիսանում են ՍամվելՄուշեղի 
Միրիմանյանի սեփականություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կւսզմում է 177 300/մեկ հարյուր 
յոթանասունյոթ հազար երեք հարյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, 
իսկ ՍամվելՄուշեղի Միրիմանյանի կողմից ևշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով 
սահմանված ժաւքկետում չվճարելու արդյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 111 700/մեկ 
հարյուր տասևմեկ հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանւււկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրւսվիրվել են փսրչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 27.10.2022թ. ծանուցում ԶշժՋրՋր.Ձա 
կայքոււք/ ՍամվելՄուշեղի Միրիմանյանը։ Վերջինս չի ներկայացելվարչական վարույթի լսումներին։ 
14 .11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Սամվել Մուշեղի 
Միրիմանյանի բացակայությամբ։
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ձձ Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձսւյն՝ յուրսւբանչյուր որ պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին րյուջե 
մուտքա<յրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ՀՀ ձարկսւյին օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված վարդով ձայաստանի ձսւնյւապետությւսն համայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյուևբներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կադմակերպությունևերը ե ֆիզիկական սւնձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումարնեյւը /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորությաև գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի րյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի աոնեյով սույն հոդվսւծով սահմանված սաանձնւսհատկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսդրքի 4 6 ֊րդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պւսրտավորությունների կատարում /մւսրում/ է համսւրվում Օրենսդրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակւսհարկի, ինչպես նաևդրա դծով տույժերի ն /կամ/ տուդանքների 
դումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պսւրտավորությունը հաշվաոոդ տեղական 
բյուջեի դանձապետական հաշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրսւքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական իևքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիադորություն, օրենքով սահմանված վարդով կադմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձւսնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդյդւսլից և ղեկավսւրվելով ձձ Սսւհմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմաև մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, ոքւոշումեմ

1. Մւսմվեյ Մուշեղի Միրիմանյսւնից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 289000/երկու 
հարյուր ութսունիևև հազար/ ձձ դրամ, որպես 05-001-0353-0004, 05-001-1157-0289, 05-001-1127-0003, 05– 
001-1128-0093, 05-001-1178-0030,05-001-1128-0112,05-001-1128-0117,05-001-1128-0121,05-001-1168–
1124 կադաստրային ծածկադրերով դույքերի դույքահարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գւսվւսոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստաևի ձաևրապեաության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված վարդով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատարմսւև՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
դառնսւլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարմւսն ընթացքի նկատմամբ հսկողություևն իրւսկաևացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օյւվաև հաջպ՜պող օրը։
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Քաղաքացի Ռաֆայել Սսւմվելի Մհերյաևը (անձնագիր /\Բ0625173, 2Ծ2 3207820123, հաշվառված ԼԼ 
ԳԵղարքուևիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ Ազատությաև փ 43շ/27) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկա. ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարտականությունևերը, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարությւսն 
հիմունքների և վստչակւսն վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավաոի համայևքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչւսրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի 2ւսևրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամսւևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ձամաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ 2սւրկսւյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հսւրկվող օբյեկտ համսւրվող Գավառ համայնքի 05-001-1 168-0071, 05-001-000-000 
կաղասարայիև ծածկազրով անշարժ զույքը. ՀՀ 2ՔԲ–ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցևերի 
հաշվառման ու զնւսհատման տվյւսլների ՝մօ1ետ\,Ց§շո Բստտսէ 2.0 մակնիշի 82 ԲէՀ 222 պեահսւմարանիշի 
փոխաղրամիջոցը հանղիսաևում են Ռաֆայել Սւսմվելի Մհերյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման եևթակա զույքահարկը կազմում Է 50800/հիսուն հազար ութ 
հւսրյուր/22 դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամւսնակահատվւսծում փ վճարվել, իսկ Ռաֆայել Սւսմվելի 
Մհերյանի կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճսւրելու արդյուևքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 23500/քսանելւեք հազար հինգ 
հարյուր/2,2. դրամի չափով։
Փոխսւղրամիջոցի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 404000/չարս հարյուր չորս հազար/, 
ինչը 2012-2021թթ. ժամւսևակւսհատվածում չի վճարվել, իսկ Ռաֆայել Սւսմվելի Մհերյանի կողմից նշված 
ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու սւրղյունքում 
աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 159500/մեկ հարյուր հիսունինն հազար հինգ հարյուր/22 դրամի 
չափով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարությւսն և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 
30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրսւվիրվելեև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 27.10.2022թ. ծանուցում սշժա՜ատրո 
կայքում/ Ռաֆայել Սւսմվելի Մհերյսւնը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 14.11. 
2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Ռաֆայել Սւսմվելի 
Մհերյանի բացակսւյությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
22 Սահմանադրության 45-րղ հողվածի համաձայն՝ յուրաքւսևչյուր ոք պսւրտավոր Է օրենքով սահմանված 
կսւրզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայևքային բյուջե մուտքազրվող



պարւոադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենւպրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավուևքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարդով ձայասաանի ձանրապեաության համայնքների բյուջենեյ՜ւ վճարվող տեղական հարկ 
է. որը կախված չհ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքւսհարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված կարդով ձայասաանի ձանլւապետությւսն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է. որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության ւսրղյունբներից։ ձամաձայն ձձ 
հարկային օրենսդրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպություևները և ֆիզիկական անձիևբ անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /ւսյղ թվում Օրենսդրքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
կարդով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության դումայւնևրը / անշարժ զույքի դտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվւս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հւսշվի առնելով 
սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րղ հողվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրեևսդրքին համապատասխան 
հաշվսւրկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաե ղրա դծով տույժերիև /կամ/ տուդանքների 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվսաող տեղական 
բյուջեի դանձապետական հւսշվիև։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համսւը հսղւկ վճարողը կամ հարկսւյին 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րղ հողվածի 
կւսզմակևրպությունևեյւն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցնեյւի զույքւսհարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցմսւն /հւսշվսաման/ վայրի համայնբի բյուջե են վճարում մին>և 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյւսլ։ ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ 
օրենքի 38-րղ հողվածի՜ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսզորություն. օրենբով սահմանված 
կարդով կսպմակերպում է զույքւսհարկի գանձումը, ինչպես ևւսե տեղական հարկերը, տուրքերը ե 
վճարները չվճարող ւսնձւսնց նկատմամբ օրենբով սահմանված կարդով կիրառում է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վերոզյղւսլից և ղեկսւվարվելով ձձ Սւսհմանաղրույղամբ. ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղական ինբնակաոավարման մւսսին», «Գստչւսրարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 53-րղ. 58-60-րղ հողվածներով. որոշումեմ

1. Ռաֆայել Սամվելի Մհերյսւնից հօզուսւ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 637800/վեց հայղուր 
եյւեսունյոթ հազար ութ հայղուր/ ձձ դրամ որպես 05-001-1 168-0071.05-001-000-000 կաղաստրային 
ծսւծկազրերով անշարժ զույքերի. ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրւսմաղրված փոխադրամիջոցների հսւշվառման ու 
դևահատման տփալնևրի ՝ձօ1ետ\,ս§6ո ԲտտտՁէ 2.0 մակնիշի 82 111Հ 222 պեւոհամւսրանիշի փոխադրամիջոցի 
դույքւսհարկերի գումար, նեյւառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարդով բողոքարկվել Գսւվառի համսւյնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվա ընթւսցքում կամ ձայսւստանի ձանրապետության վարչական դատարան՜ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ.Սույև որոշման պահանջները չկւստսւրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթակսւ Է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձսւրկաղիր կատարումն ապահովող ծաուսյաթյւսն միջոցով անբողոքստկելի 
ղառնալուց եռամսյսւ ժամկետում։
4.Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկւսնացնում Է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաերապետությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §̂ V̂ ր̂ ^Ձ§հ̂ ^̂ բ6է̂ րՅՈ@§ա̂ ]̂.̂ օտ

Ռ Ր Ո Շ ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 926-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռռւբեե Ալբերաի Սաֆարյանը (անձնւսզիր ՃԲ0689901, ՀԾՀ 2201850607, հաշվսաված ՀՀ 
ԳԵղսւրքուևիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ Հ. Աքրահամյան 1փող. 2նրք. 1աեցղ. 16տ ) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի 
կսսոարել զույքահարկ վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում 
հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումայւների զանձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հւսստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՐԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրւսմաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահսւրկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-0459-0027,05-001-1038-0314,05-001– 
1061-0055, 05-001-1038-0304, 05-001-1066-0028,05-001-1070-0002, 05-001-1038-0275, 05-001-1034–
0138, կաղաստրային ծւսծկազրերով անշարժ զույքը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրփսծ 
փոխաղրամիջոցևերի հաշվառման ու զնահսւտման տվյալների Գազ 24 մսւկնիշի 05 ՍՍ 
814 պետհամարանիշի փոխւսղրամիջոցը հանղիսանում են Ռուբեն Ալբերտի Սաֆարյաևի 
սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման եևթակւս զույքահարկը կազմում է 57000/հիսունյոթ հւսզար/ՀՀ ղրամ, 
ինչը 2017–2021թթ. ժամանւսկահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Ռուբեն Ալբերտի Սաֆարյաևի կողմից նշված 
ժամսւնակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
առաջացել է զույքահարկի հւսմար տույժ 17950/տասեյոթ հազայւ ինն հարյուր հիսուն/ՀՀ դրամի չափով։ 
Փոխսւղրամիջոցի համար վճարման եևթակա զույքահարկը կազմում է 116500/մեկ հարյուր տասնվեց 
հազար հինգ հսւրյուր/ՀՀ ղրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Ռուբեն 
Ալբերտի Սաֆարյաևի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 49000/քաոասունիևն 
հւսզւսր/ՀՀ դրամի չափով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի 
մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետսւրանում 
հարուցված վարչական վւսրույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրավիրվելեն 
վարչական վարույթի լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 27.10.2022թ. 
ծանուցում ՁշժՁրՁրարո կայքում/ Ռուբեն Ալբեյւտի Սաֆարյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական 
վարույթի լսումներիև։ 14.11.2022թ. վարչական վւսրույթի լսումներն իրակւսնացվելեն պատշաճ 
ծանուցվսւծ Ռուբեն Ալբերտի Սաֆարյաևի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴԲԻՆԵԼԲԻ ՀԻՄՆԱՎԲՐԲԻՄԸ 
ՀՀ Սւսհմաևաղրության 45-րղ հողվսւծի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայևքային բյուջե



մուտքսպրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Պարկային օրենսգրքի 224 ֊րգ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով Հսւյաստաևի Հանրապետությւսն համսւյնքների բյուջեներ վճստվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական գործունեության արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ Պարկային օրենսգրքի 239 ֊րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով հայաստւսնի Հանրապետությւսն համսւյնքների բյուջեներ վճստվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ Համաձայն ԼԼ 
հարկւսյին օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները ե ֆիզիկական անձինք անշարժ գույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231 ֊րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
կարգով հաշվւսրկվւսծ անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյւսլ հւսշվի առնելով 
սույն հոդվածով սահմանված առանձնւսհատկությունները։
Համաձայն ՀՀ հարկւսյին օրենսգրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմւսկերպություններն ու ֆիզիկակւսև անձինք։
Համաձայն ՀՀ Հարկսւյին օրենսգրքի 46 ֊րղ հողվածի տեղական հարկերի գծով հարկւսյին 
պարտսւվորությունների կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հւսշվարկված վճարմսւև եևթակահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերիև /կամ/ տուգաևքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտւսվորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի գանձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկսւյին օրենսգրքի 401-րդ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հւսրկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րղ հողվածի 
կազմւսկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցմւսն /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկւսյին տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյսւլ։ Համաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ՀՀ 
օրեևքի 38-րղ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված 
կարգով կագմւսկերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճսւրող ւսևձւսնց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելևհլով վերոգրյւսլից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանաղրությւսմբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրափսկան ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58֊60–րղ հողվսւծներով, որոշումեմ

1. Ռուբեն Ալբերտի Սաֆարյւսնից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 240 450/երկու 
հարյուր քաոասուն հազար չորս հստյուր հիսուև/ՀՀ դրամ որպես 05-001-0459-0027,05-001-1038-0314,05– 
001-1061-0055, 05-001-1038-0304,05-001-1066-0028,05-001-1070-0002, 05-001-1038-0275, 05-001-1034–
0138,փաղաստրային ծւսծկագրերով անշարժ գույքերի, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված 
փոխաղրամիջոցների հաշվւսոման ու գնահսւտման տփալների Գսւզ 24 մակնիշի 05 ՍՍ 
814 պետհամւսրանիշի փոխադրամիջոցի գույքահարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավսւոի հւսմւսյնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթացբում կամ Հայաստսւնի Հանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարմսւն՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքարկելի 
ղաոնւսլուց եոսւմսյսւ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմսւն ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունև իրւսկանացնում է Գավաո համայնքի
ղեկավարը։ ... ••:՝ ՜ ՜ ՚"Ն
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւոնում ընղունմսւն մասին օրեևքոփասհմաևված պատշաճ իրազեկելու
օրվաե հաջորղող օրը։ /  ՚" –՜՜՜Լ.–,
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաևի Հաևրապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\^ՋրւզՋ§հՋզԶք6էՁրՁո@§աՁւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 927-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մայիս Սստիբեկի Նունուշյսւնը (անձևազիր Ճ.70496719, ՀԾՀ 1805610333, հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք ք Գավաո Հ. Աբրահամյան 4փող. 2 անցղ. 2 փկղ. տուն 2) 
հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի 
կաաարել զույքահարկ վճարելու պարտակսւնություննելւը, ինչի կապակցությւսմբ 2022 թվականի 
հոկտեմբերի 27-իև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխատսւկազմում 
հարուցվևլէ վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության ևպսւտակու|։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաաևի Հաևրապեաության 
օրենքով սահմանվւսծ վարզով հարուցված և իրակաևացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության սղպյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքներր, վարչական մարմինը հւսստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Հսւմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ հսւմարվող Գավաո համայնքի 05-001-1050-0159, 05-001-1050-0236, 05– 
001-1031-0079, 05-001-1028-0107, 05-001-1034-0290, կաղաստրայիև ծածկազրով անշարժ զույքը, ՀՀ ՀՔԲ-ի 
կողմից տրամաղրված փոխսպրամիջոցների հաշվաոման ու զևսւհատման տվյալների Գազ 3110 մակնիշի 
18 ՍՏ 859 պետհամարանիշի փոխսւղրամիջոցը հանղիսանում են Մայիս Սարիբեկի Նունուշյւսնի 
սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման եևյՅսւկա զույքսւհարկը կազմում է 4800/չորս հազար ութ հարյուր/ՀՀ 
ղրամ, ինչը 2021թ. ժամանսւկահատվածում չի վճարվել, իսկ Մայիս Սսղփբեկի Նունուշյանի կողմից 
ևշված ժամսւևակահատվածի զույքահալւկը օլւենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու սւրղյունքում 
աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 700/յոթ հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։
Փոխաղրւսմիջոցի համար վճարման ենթսւկա զույքւսհարկը կազմում է 41000/բաոասունմեկ հսւզստ/ՀՀ 
ղրամ, ինչը 2017–2021թթ. ժամաևակւսհատվւսծում չի վճարվել, իսկ Մայիս Սարիբեկի Նունուշյանի կողմից 
նշվւսծ ժամանակահաավածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
սաաջացել է զույքահարկի համար տույժ 12550/աասներկու հազար հինգ հարյուր հիսուն/ՀՀ դրամի 
չափով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարոտյաև ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 
30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքւսպևտարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևականերում 2022 յտվսւկանի նոյեմբերի 14 ֊ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 27.10.2022թ. ծանուցում 32ճՋրՋր.Յա 
կայքում/ Մայիս Սարիբեկի Նունուշյսւնը։ ՎԵրջիևս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
14.11.2022թ. վարչական վստույթի լսումներն իյւականացվել են պատշաճ ծանուցված Մայիս Սարիբեկի 
Նունուշյ սւն ի բա ցա կսւյ ո լթյ ւսմբ:



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմաևադրության 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյիև քյուջե 
մուտքագրվող պարտադիյւ այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվւսծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճսւրողներիև 
սեւիականությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ձայ սատանի Հանրապետության հսւմայնքների քյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսև սւրղյունքներից։
Հաւքսւձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 239-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկանությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխաղրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով Հայւսստանի Հաևրապետությսւն հսւմայնքների քյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսև սւրղյունքներից։ Համաձայն ԼԼ 
հարկւսյին օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կազմւսկերպությունները ե ֆիզիկակւսն անձինք անշարժ գույքի 
տարեկան գումարները /սւյղ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումսւրնեյւը / անշարժ գույքի գտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե ևև վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ հաշվի առնելով 
սույն հողվածով սահմանված առանձևահատկությունները։
Համւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգլւքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Հաւքսւձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտսւվորությունների կատւսրում /մւսրում/ է հսւմարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճսղւման ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրա գծով տույժերին /կամ/ տուգանքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորություևը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի գանձապետական հւսշվին։
2ամաձսւյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401 –րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րղ հողվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումստները իրենց պետական զրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ Համաձայն «Տեղական ինքևակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համւսյնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով ււահմանված 
կարգով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսե տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող աևձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրւսվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքևակառավարման մասին», «Վարչարարությւսն հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Մայիս Սարիբեկի Նուևուշյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղամհնը 59050/հիսունինն 
հազար հիսուե/ ՀՀ ղրսւմ որպես 05-001-1050-0159, 05-001-1050-0236, 05-001-1031-0079, 05-001-1028-0107, 
05-001֊ 1034-0290,կաղասարայիև ծսւծկագրերով անշարժ գույքևրի, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամւսղրված 
փոխաղրամիջոցների հաշվառմաև ու գնսւհատման տվյալների Գազ 3110 մակնիշի 18 ԱՏ
859 պետհւսմարաևիշի փոխաղրամիջոցի գույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվելԳավաոի համայնքապետին՝ ղրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթւսցքում կամ Հայւսստանի Հանրապեաության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կարգով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությաև միջոցով՝ ւսևբողոքւսրկելի 
ղառնւսլուց եոաւ1սյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացնում է Գավառ համւսյնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ է մտնում ընղունման մասին օրենքոփսսւհմանւիսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվաև հաջորղող օրը։

/  ՀԱՄԱՅՔՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հանրապեաության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁրւզՋ§հՋզՅբ6էՋրՋո@§աա1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 928-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վաչագան Ալքերաի ժամհարյաևը (աևձնազիր 007739253, ՀԾՀ 3712770413, հսւշվառված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ Գր. Լուսավորչի 12 տուն) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կաաարել զույքահսւրկ 
վճսւրելու պարտակւսնությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապեաարաևի աշխատսւկազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքւսհարկի զումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքևերը, վարչական մարմինը հաստաավւսծ Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-1174-0073, 05-001-1174-0070, 058– 
001-0355-0012,05-001-1101-0183, 05-001-1121-0060,05-001-1122-0158, կաղաստրային ծածկազրով անշարժ 
զույքը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամսպրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու զնահատման տվյալների 
Վազ2121 մակնիշի 08 ԼՍ 672 պետհամարսւնիշի փոխսւղրամիջոցը հանղիսանում են Վաչաղան Ալբերտի 
ժամհարյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման եևթակա գույքահարկը կազմում Է 50450/հիսուն հազար չորս հարյուր 
հիսուն/ՀՀ դրամ, ինչը 2018-2021թթ. ժամանակահատվսւծում չի վճարվել, իսկ Վաչազան Ալբերտի 
ժամհարյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 11700/տասնմեկ հազար յոթ հարյուր/ՀՀ 
դրամի չափով։
Փոխադրամիջոցի համար վճարման եևթակա գույքահարկը կազմում Է 24000/քսանչորս հազար/ՀՀ դրամ, 
ինչը 2021թ. ժամանակսւհատվածում չի վճարվել, իսկ Վաչազան Ալբերտի ժամհարյանի կողմից նշված 
ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
սաաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 6100/վեց հազար հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։ 2022 թվականի 
հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 30-րղ հողվածի 1-իև 
մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի 
շրջանսւկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որիև 
մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 27.10.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա կւսյքում/ 
Վաչազան Ալբերտի ժամհարյաևը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
14.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծւսնուցւիսծ Վաչազան Ալբերտի 
ժամհարյանի բացակսւյությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմսւնաղրության 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր Է օրենքով



սահմանված կարգով ե չափով մոնծել հարկեր, տուրքեր, կատարելպետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ձձ ձարկայիև օրեևսզրքի 224-րդ հողվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողնևրին 
սեփականությւսև իրւսվուևքով պւստկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կսդւզով ձայաստաևի ձաևրապետությաև համայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, ոյւը կսւխված չէ հարկ վճսղտղների տնտեսական զործունեությսւն արղյունքներից։ 
ձւսմաձւսյն ՀՀ ձսղւկային օրեևսզյւքի 239-րղ հողվածի փոխաղրւսմիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակւսնությաև իրսւվունքով պատկանող հսւրկմաև օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիների համար 
սահմանված վարզով ձայւսստւսնի ձանրսւպետության համայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական զործունեությսւն արղյունքներից։ ձամսւձայն ՀՀ 
հարկային օրենսզյւքի 236 ֊րղ հողվածի կազմակերպություևները ե ֆիզիկակաև աևձինք անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /այղ թվում Օրեևսզրքի 231 –րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
վարզով հւսշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ զույքի զտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճայւում մինչն հարկային տարփս ղեկտեմբեյւի 1-ը նեյււսոյալ հաշվի առնելով 
սույն հողվածով սահմանված սաանձնահւստկությունևերը։
ձւսմաձւսյն ՀՀ հարկային օրեևսզրքի 240-րղ հողվածի փոխաղյւամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կսւզմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինք։
ձաւքաձայն ՀՀ ձարկայիև օրեևսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պայւտավորությունների կատսւրում /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հւսշվարկված վճարման ենթւսկահարկի, իևչպես ևան դրա զծով տույժերիև /կամ/ տուզանքևերի 
զումւսյւների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պսւրտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի զաևձւսպեւռակւսն հւսշվին։
ձւսմաձւսյն ՀՀ հարկային օրեևսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամսւձայն ՀՀ հարկային օրենսզյւքի 251-րղ հողվածի 
կսւզմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրաևցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերառյալ։ ձամսւձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ձձ 
օրեևքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված 
կսդւզով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող աևձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրւսռում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելով վերոզրյսւլից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանաղրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օյւենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվսւծներով, որոշումեմ

1. Վաչազան Ալբերտի ժամհարյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղւսմենը 
92250/իննսուներկու հազար երկու հարյուր հիսուն/ ձձ ղրամ որպես 05-001-1174-0073, 05-001-1174-0070, 
058-001 0355-0012, 05-001-1101-0183, 05-001-1121-0060, 05-001-1122 -0158, կաղւսստրային ծսւծկազրերով 
անշարժ զույքևրի, ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահսւտման 
տվյալների Վազ2121 մակնիշի 08 ԼՍ 672 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցի զույքահարկերի գումար, 
ներառյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրզով բողոքարկվել Գավառի հսւմայնքապետին՝ ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթւսցքում կամ ձայաստաևի ձաերապեաությսւն վարչական դատարան՝ 
ևրկւսմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վւպւչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օյւենքի 88-յւղ հողվածով սահմանված կսւրզով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով՝ անբողոքւսրկելի 
ղառևալուց եռսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի ևկւստմամբ հսկողությունն իրակաևացևռւմ է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևղունման մւմսին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվսւև հաջորղող օրը։
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ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստւսնի Հաևրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր̂ ^̂ §հՋ̂ Ջք6էՋրՋՈ(ց)§ա̂ 1̂.̂ օա

ՈՐՈՇՈՒՄ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 929-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Խաչիկ Սւսրզսի Խաչատրյսւնը (անձնազիր 008307852, ՀԾՀ 2403860174, եւսշվստվսւծ ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ Հ. Աբրահամյան Յփ 5-րղ նրբ տուն 12) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գսւվառի համայնքապեաարաևի աշխատակազմում հսւրուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաաևի Հաևրապեաության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյուևքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համսւձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-1120-0126 կաղաստրային 
ծւսծկազրով անշարժ զույքը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխադրամիջոցևերի հաշվառմսւն ու 
զնահսսոման տվյալների ՂՕՂՕՂՃ (ՅՕՔՕԼԼՃ. 1.8 մակնիշի 85 Ճ.1Ղ 555 պետհամարաևիշի 
փոխաղրամիջոցը հանղիսանում են Խաչիկ Սւսրզսի 1սաչատրյանի սեփականությունը։
Անշսւրժ զույքերի համար վճարման ենթակսւ զույքահարկը կազմում է 60 600/վաթսուն հազար վեց 
հարյուր/ՀՀ ղրամ, ինչը 2018–2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ 1սաչիկ Սւսրզսի 
ւսաչատրյանի կողմից նշված ժամանակւսհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյուևքում առաջացելէ զույքահարկի համար տույժ 28100/քսսւնութ հազար մեկ հարյուր/ՀՀ 
դրամի չափով։
Փոխաղրամիջոցի համար վճարման ենյծսւկա զույքահարկը կազմում է 113 500/մեկ հարյուր տասներեք 
հազար հինգ հսւրյուր/ՀՀ ղրամ, ինչը 2021թ. ժամաևակահատվածում չի վճարվել, իսկ 1սաչիկ Սսւրզսի 
ւսաչատրյանի կողմից նշված ժամանակւսհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյուևքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 34 700/երեսունչորս հազար յոթ 
հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի 
մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվառի համայնքապետարանում 
հարուցված վարչական վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրավիրվելեն 
վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 27.10.2022թ. 
ծանուցում ՁշժՋրՋր.Յա կայքում/ Խաչիկ Սւսրզսի 1սաչատրյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական 
վարույթի լսումներին։ 14 .11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ 
ծանուցված Խաչիկ Սսւրզսի Խաչատրյանի բւսցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմանաղրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաւսվոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարևլ պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսռքսւդրվող պարտադիր սւյլվճայտւմևեր։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հաևրսւպետույծյւսն համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։
2,սւմաձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետությւսն հւսմայևքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արղյունքևեյփց։ Համաձայն ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կազմսւկերպությունները և ֆիզիկական անձինք անշարժ գույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մւսսով սահմանված ղեպքերում ու 
կարգով հաշվարկվսւծ անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1 ֊ը  ներսւռյալ հւսշվի առնելով 
սույն հոդվածով սահմանված առանձևահատկությունները։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտսւվորությունների կատարուն /մարում/ է համայւվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթւսկահսւրկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերիև /կսւմ/ տուգանքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
րյուջեի գանձապետական հսւշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րղ հողվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրանցման /հաշվաոմաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ Համաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ՀՀ 
օրեևքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված 
կարգով կւսզմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող աևձաևց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրւսռում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմաևաղրությամբ, ՀՀ հարկւսյին օրենսզրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Խաչիկ Սարգսի Խաչատրյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 236 900/երկու 
հարյուր երեսուևվեց հազար ինն հարյուր/ ՀՀ դրամ որպես 05-001-1120-0126 կաղաստրային ծսւծկագրով 
անշարժ գույքերի, ՀՀ ՀՔ Բ ֊ի  կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու գնւսհատման 
տվյալների ԳՕԳՕԳՃ ՕՕԲ.ՕԼԼՃ 1.8 մակնիշի 85 Ճե4 555 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի 
գույքահարկերի գումար, ներսայալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավառի համայևքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-յւղ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմսւն՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությաև միջոցով սւնբողոքարկելի 
ղսւոնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմսւն ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղուևմ^լմավին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
օրվսւն հաջորղող օրը։ //- ֊՝

/ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հանրապեաության Գեղարքունիքի ւէսւրզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հպՋք6էտՋՈ@§աա1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ի1 930-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Կարիևե Մեխակի Անտոնյանը (անձևազիր ՃՍ0394714, ՀԾՀ 6704680535 հաշվաոփսծ ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Նորաաուս Թումաևյան փող 52 տուն) հանղիսանալուլ 
զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմւսնվսւծ վարզով չի կաաարել զույքսւհարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարաևի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքւսհարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության օյւեևքով ււսւհմւււնւիոծ վարզով հսղւուցւիսծ 
և իրականացված վւսրչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքևերի 
բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահւսյաելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-0018-0043-001, կաղաստրային 
ծածկազրով հողատեսքը հանղիսւսնում է Կարինե Մեխակի Անտոնյանի սեփականությունը։
Աևշւսրժ զույքերի համար վճարման եևթակա զույքւսհարկը կազմում է 266300/երկու հարյուր վաթսունվեց 
եազար/ՀՀ դրամ, ինչը 2018-2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Կարինե Մեխակի 
Անտոնյանի կողմից նշված ժամւսնակահատվածի գույքահարկը օրենքուլ սահմանված ժամկեաոնմ 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 61 200/վաթսունմեկ հազար երկու 
հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-իև հրավիրվելեև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 27.10.2022թ. ծանուցում ՁշժՋրՁրտա 
կայքում/ Կարինե Մեխակի Անտոնյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներիև։
14.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցվւսծ Կարինե Մեխակի 
Անտոնյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմւսնադրության 45-րդ հոդվածի համաձսւյն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին րյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկսւյին օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողևերին 
սեփսւկանության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կսւրդով ձայաստանի ձանրապետությաև հւսմւսյնքների բյուջեևեր վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերը և ֆիզիկակւսն սւնձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի Յ ֊րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորությւսն գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի րյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի աոնելով սույն հոդվածով սահմանված աոանձնահատկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձայւկային օրենսդրքի 46 ֊րդ հոդվածի տեղական հայւկերի դծով հարկային 
պարտավորություևների կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման եևթակւսհարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի դանձապետական հաշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքսւնչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հստկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրստում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոդրյալից ն դեկավարվելով ձձ Սւսհմանւսդրությամբ, ձձ հարկային օրեևսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդփսծներով, որոշումեմ

1. Կւսրինե Մեխակի Անտոնյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 327 500/երեք 
հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր/ ձձ դրամ, որպես 05-001-0018-0043-001 կադաստրային 
ծածկսպրով դույքի դույքահարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապեսփն՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձաևրապեաության վարչական դատարան՝ 
երկւսմպա ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
դառնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գսոիսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օյւվսւն հաջորդող օրը։

/՜՜ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԳ1 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ք.Գավաո
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Հայւսստանի Հանրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋոզՁ|փՋզպ)6էտաւ(3)§աա1.(։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 931-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հակոբ Կոլեյի Հակոբյսւնը (անձնազիր Ճ.&0559752, ՀԾՀ 1410590046, հաշվառված ԼԼ 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Պետրովի փող. տուն 71) հանղիսաևալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապակցությւսմբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչւսրարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայւսստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զոյւծի 
փաստական հաևզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բսւցահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու գնահատման 
տվյւսլների, 8ա \^ 745 1 մակնիշի 31 ՍՒԺ 716 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը հսւնղիսանում է Հակոբ 
Կոլեյի Հակոբյանի սեփականություևը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսգրքվ հսւնղիսանում են հարկվող օբյեկտ։ 
Գույքի համար վճարման ենթակւս զույքահարկը կազմում է 220 000/երկու հարյուր քսւսն հազար/ՀՀ ղրամ, 
ինչը 2020-2021թյ». ժւսմանակահատվւսծում չի վճարվել, իսկ Հակոբ Կոլեյի Հակոբյանի կողմից նշված 
ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 35700/երեսունհինզ հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայևքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւևուցվել է /հիմք 2 7 .10 .2022թ. ծանուցում 
ՋշժՁրՋր.Ջա կսղքում/ Հակոբ Կոլեյի Հւսկոբյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
14.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Հակոբ Կոլեյի 
Հակոբյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանադրությաե 45-րդ հողվածի համսւձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայևքային բյուջե 
մուտքաղրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ձձ ձարկայիև օրեևսզրքի 239-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցի զույքահարկը հայւկ վճարողներին 
սեփակւսևության իրավունքով պատկանող հւսրկման օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով ձայաստաևի ձաևրապետությաև համայնքնեյւի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական զործունեության արղյունքներից։ 
ձամսւձայն ձձ հարկային օրեևսզրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կսպմակևյւպությունևերն ու ֆիզիկական աևձինք։ ձւսմաձւսյն ձձ ձարկայիև օրեևսզրքի 4 6 ֊րղ 
հողվածի տեղական հսւրկեյւի զծով հարկային պարտավորությունների կատւսրում /մւսրում/ է 
համսւրվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահւսրկի, ինչպես նւսև դրա 
զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքների զումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պարտավորություևը հաշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետական հաշվին։
ձւսմւսձայն ձձ հարկային օրեևսզրքի 401 –րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձւսմաձւսյն ձձ հարկային օրեևսզրքի 251 ֊ր ղ  հողվածի 
կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրաևցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարոււէ մինչն 
հարկային տարվա ղեկտեւփերի 1-ը ներաոյալ։
ձաւքաձւսյև «Տեղական իևքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմանված կսւրզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես ևաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկսոիսրվելով ձձ Սահւհսնադրությւսմբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորւհստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. ձւսկոբ Կոլեյի ձակոբյսւնից հօզուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամեևը 255700/երկու հարյուր 
հիսուևհիևզ հազար յոթ հարյուր/ձձ ղրւսմ որպես 8ա \^  745 I ւհսկնիշի 31 Սհ4 716 պետհսոևսրանիշի 
փոխաղրամիջոցի զույքահարկի գումար, ներառյւսլտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վստչւսկւսն կւսրզով բողոքալւկվել Գւսփսռի համայնքապետիև ղրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսւիս ընթսւցքում կւսմ ձայաստւսևի ձանրաւղետության վարչական ղատարաև՝ 
եյ՜ւկամսյա Ժսււ1կես՝աւմ։
3. Սույն որոշւհսն պահանջները չկատւսրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սահմանված կսւրզով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկաղիր կսոոսւրումն ապւսհովող ծսաայությաև միջոցով անբողոքւսրկեփ 
ղառևսղուց եռամսյա ժամկետուլք։
4. Սույն որոշման կւստարլքան ընյ&սւցքի նկսւտւ1աւ1բ հսկողությունև իրւսկւսնացևում է Գաւիսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնոււք ընդունւհսն մասին օրենքով սսւհւ1անված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։
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ձայասաանի ձաերապեառւթյաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՋ§հՅզՁք6էՅրՅՈ@§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի1 932-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մամիկոն Գուրզենի Պեարոսյանը (աևձնազիր 005762349, ձԾձ 2502590043, հաշվաոված ձձ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ Պեարովի փող. տուն 71) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենյ&ակետի հիմքով 
Գավառի համայևքապետարսւնի աշիաոոակսւզմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումսւրների գանձման հսւրցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայասաանի ձանրապևտության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանգամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձւսմւսձայն ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու զևահատման 
տփալների, տ մՏՍ ա Տա  Օ ԼԱ Ա 01 0&ՃԻ1Բ1Տ V6 3.0 մակնիշի 20 ՍՍ 487 պետհամարաևիշի 
փոխադրւսմիջոցը հանղիսանում Է Մամիկոն Գուրզենի Պետրոսյանի սեփակաևությունը, ինչը ձձ 
ձարկային օրեևսզրքվ հանղիսանում եե հսւրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում Է 723200/յոթ հւսրյուր քսաներեք հազար երկու 
հարյուր/ձձ դրամ, ինչը 2010–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Մամիկոն Գուրզենի 
Պետրոսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 315600/երեք հարյուր տասնհինզ հազար 
վեց հւսրյուր/ ձձ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 27 ֊ին  «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևսւկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 2 7 .10 .2022թ. ծանուցում 
3շժ3ր3ր.3ա կւսյքում/ Մամիկոն Գուրզենի Պեարոսյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 14.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվել են պատշաճ ծանուցված 
Մամիկոն Գուրզենի Պետրոսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎԱՐՈԻՄԸ

22 Սւսհւքւսնւսդրության 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայևքային բյուջե 
մուտքսպրվող պայսռադիր այլ վճայտւմևեր։
2ամաձայն ԼԼ ձւսրկային օրեևսզրքի 239 ֊րդ հողվածի փոխաղրամիջոցի դույքւսհարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ հսւմւսրվող փոխաղրւսմիջոցիների համար 
սսւհմւսևված կարզով ձայաստանի ձւսնրապետությւսն հւսմւսյևքևերի բյուջեներ վճարվող տեղսւկւսն հարկ 
է, որը կւսխւիոծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեությսւն սւրղյունքներից։ 
ձսւմւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240-րղ հողւլածի փոխաղրւսմիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
հւււմարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձւսմաձայն ԼԼ ձսւրկային օրենսգրքի 46-րղ 
հողվածի տեղական հսւրկերի գծով հարկւսյին պարտսոխրությունների կւսւռարուլք/մարում/ է 
հաւքւսրվում Օրենսզրքին հսւմապսաոսսխան հաշվսւրկւիսծ վճւսրմսւն ենթակսւհւսրկի, ինչպես նւսև ղրա 
գծով տույժերի և /կւսմ/ տուզանքների զումւսրների վճարումը հաւհսպատասխան հւսրկի գծով 
պսւրւրոսվորությունը հւսշվսաող տեղական բյուջեի զանձապետւսկան հաշվվւն։
2աւքսւձւսյն ԼԼ հարկւսյին օրենսզյւքի 401–լ՜ւղ հողւլածի հարկի վճարումը սւսհւքւսնված ժսոքկետևերից 
ուշւսցնելու ղեպքում ժւսմկետսւնց յուրաքանչյուր օրվա համւսր հարկ վճւսրուլը կամ հարկային 
զործւսկալը կճւսրում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսփով։ 2ւսմաձայն ԼԼ հւււրկային օրենսգրքի 251-րղ հողվւսծի 
կազւհսկերւղություննեյ՜ւն ու ֆիզիկւււկան ւււնձինք ւիոխաղրւսմիջոցների զույքւսհւսրկի տւսրեկւսն 
զոււհսրները իրենց պետակւսն զրաևցլքլսև /հաշվաոման/ վայրի համւսյնքի բյուջե են վճւսրուլք ւփևչև 
հարկային ւոսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
ձսւմաձայն «Տեղւսկւււն ինքնւսկսաավարլքան մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողւլածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որււյես սեւիական լիւսզորություև, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճւսրևերը չվճարող անձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյւսլից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմաևւսղրությւսմբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւսւոիվ 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղւսկան ինքնակաոավսւրման ւհսսին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչսւկւսև փսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Մամիկոն Գուրզենի Պետրոսյւսնից հօզուտ Գավառ համւսյնքի բյուջե գանձել ընղւսմենը 1038800/մեկ 
միլիոն երեսունութ հազար ութ հարյուր/2,2, դրամ որպես 1ՎՄՏՍ131ՏԱ1 ՆԱճաՕԳ 01ՆՃԻ1Բ1Տ Վ6 3.0 մակնիշի 
20 ՍԱ 487 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցի զույքահարկի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվել Գավաոի համայնքսւպետիև՝ ղրա ուժի մեջ 
մւոնելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթացքում կամ 2այաստանի 2անրապետության վւսրչական դատարան՝ 
երկամսյա ժաւքկետուլք։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչւսկաև 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կարզով այն ենթսւկա է հարկադիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2արկսւղիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով սւնբողոքւսրկելի 
ղառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացևում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրւսզեկեյու 
օրվան հաջորղող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հւսնրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅո@§աՅմ.<։օա

Ռ Ր Ռ Շ ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 933-Ա

ԳՌԻՅՔ ԱՀԱՐԿ Ի ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վաչազան Սարիբեկի Բաղղասարյանը (աևձնազիր ՃՂ0500107, ՀԾՀ 4007820392, հաշվաոված 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Ազատության 2փող. 4սւնցղ 4շ 40) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գսւվաոի համայևքապեաարանի ւսշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձմսւն հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» հայաստանի Հանրապետությւսն 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իյւականացված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի 
փաստական հանզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացւսհայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ 2ԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ԼԼ ՀՔԲ-ի կողմից տրսւմաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման 
տփալների, 1\4ՄՏՍաՏա ՔճյՏ&Օ 10 1.8 մւսկևիշի 33 7Լ 819 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը 
հանդիսանում Է Վաչազան Սարիբեկի Բաղդասարյանի սեփակւսնությունը, ինչը ԼԼ Հարկային օրենսզրքվ 
հանղիսանում են հւսրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 48000/քաոասուևութ հազւսլւ/ՀՀ դրամ, ինչը 
2019–2021թլ9. ժամաևակահատվածում չի վճարվել, իսկ Վաչազան Սարիբեկի Բաղդասարյանի կողմից 
նշփսծ ժւսմանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում 
առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 8800/ութ հազար ութ հարյուր/ ԼԼ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքսւպետւսրաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրավիրվելեն վարչական վւսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 2 7 .10 .2022թ. ծանուցում 
3շժ3ր3ր.3ա կայքում/ Վաչազան Սարիբեկի Բաղղասարյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 14.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծանուցված 
Վաչազան Սարիբեկի Բաղդասարյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաևադրությաե 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձայև՝ յուրսւքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կւստարել պետական կամ համսւյնքսդին րյուջե 
մուաքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկսւյին օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարոդներին 
սևփակւսնության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխւսդրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձայաստանի ձաևրապեաության համայևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործուևեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպությունևերև ու ֆիզիկական ւսնձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկսւյին օրենսդրքի 46 ֊րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորությունների կատարուն ,/մարում/ է 
հւսմւսրվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա 
դծով ւռույժերի և /կւսմ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտսւվորությունը հւսշվաոող տեղական բյուջեի դանձապևտական հաշվիև։
ձամաձայն ձձ հւսրկւսյին օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկևտներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրսւքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճայւում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կսպմակերպություններև ու ֆիզիկական աևձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցմւսն /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճայտւմ մինչև 
հարկային սււսրվա դեկտեմբերի 1 ֊ը  ներաոյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող ւսևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վեւագրյւսլից ն ղեկավարվելով ձձ Սահմաևադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական փսրույյխւ մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Վաչսպան Սարիբեկի Բաղդասալդանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 
56800/հիսունվեց հազար ութ հարյուր/ձձ դրամ որպես 1ՎՄՏՍ81Տ141 ԲճյԼԲՕ 10 1.8 մակնիշի 33 ԻԼ 
819 պետհամւսրանիշի փոխադրամիջոցի դույքահւսրկի գումար, ներաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայևքւսպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսւիս ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչւսկսւն դատարան՝ 
երկւսմսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատւսրելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վււդւույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կսւրդով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկւսդիր կատարումն ապահովող ծաուսյության միջոցով անբողոքւսրկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունև իրականացևում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմաև մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հւսջորդող օրը։

/ձԱՄԱՅՆՔԻ

՚Վ1 թ ձպ1\քո̂ յ̂  ւքև
ք.Գավստ I) ք ք\



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյաստաեի ձաևրւսպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՅ§հՋզՅր6էՋրՋՈ@§րոՋ11.(։օրո

ՈՐՈՇ ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւեի Ի1 934-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Լևոն Ռենիկի Դադոյանը (անձևազիր ՃՂ0500107, ձԾձ 4007820392, հւսշվառված ձձ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավաո Ազատության 2փող. 4անցղ 4շ 40) հաևղիսանւսլով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարսաւկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27 ֊ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակեւոի հիմքով Գավառի համայնքապեաարանի աշխատւսկազմում հսղտւցվելէ վսղւչակաև վարույթ՝ 
զույքւսհարկի զումսւրևերի զաևձմւսն հսւրցի քննության նպատակով։
«Վսղւչարսւրության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայասաանի ձանրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հայւուցված և իրականսւցված վայւչական վարույթի ընթացքում զործի 
ւիաստական հանզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հւսևզամանքները, վւսրչակսւև մարմինը հաստսւտված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձաւքւսձւսյն ձձ ձՔԲ ֊ի կողմից տրամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվառմւսն ու զնահսւտման 
տփսղների, Վազ 21102 մակնիշի 15 ԼՍ 204 պետհամալւանիշի ւիոխւսղյւամիջոցը հանղիսանում է Լնոն 
Ռենիկի Դաղոյանի սեփականությունը, ինչը ձձ ձարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։ 
Գույքի համար վճարւհսն ենթակա գույքահարկը կազմում է 63000/վաթսուներեք հազար/ ձձ ղրամ, ինչը 
2016-2021լ9թ. ժամանակահատվւսծում չի վճարվել, իսկ Լևոն Ռենիկի Դաղոյանի կողմից նշված 
ժաւնսնակահատվւսծի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկեւռում չվճարելու արղյունքում 
առաջացել է զույքւսհարկի համար տույժ 18400/տասնութ հազար չորս հարյուբլ/ ձձ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վստչարարությւսն և վարչական վարույյծի ւ1ասին» ձձ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, պփն մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել ե /հիմք 2 7 .10 ,2022թ. ծանուցում 
ՁշժՅրՁրտա կայքում/՜ Լևոն Ռենիկի Դադոյանը։ Վեըջինս չի նեըկայացել վարչական վարույթի լսոււմւերին։ 
14.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պւստշաճ ծանուցված Լևոն Ռենիկի 
Դաղոյանի բացակայությսւմբ։
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ձձ Սահմանաղրությւսն 45-րդ հողվածի համաձւսյն՝ յուրաքսւևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտբսւդրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայև ձձ Պարկային օրենսդրքի 239-րդ հողվածի փոխաղրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրսւվունքով պատկանող հսւրկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձայւսստաևի հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արղյունքներից։ 
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կսւզմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամսւձայն ձձ ձարկայիև օրենսդրքի 46-րղ 
հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորություևների կւստարում /մարում/ է 
համարվում Օրեևսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճայւմաև ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրա 
զծով տույժերի ե /կամ./ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պարտավորությունը հաշվսաող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։
ձամաձւսյև ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յույսսքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րղ հողվածի 
կադմակերպությունևերև ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրաևցման/հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն 
հարկային տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձամսւձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ձձ օրեևքի 38-րղ հողվսւծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզորույՅյուև, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձաևց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյսւլից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60-րդ հոդվսւծևերով, որոշումեմ

1. Լ հոն Ռեևիկի Դաղոյաևից հօդուտ Գավւսո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 81400/ութսունմեկ 
հազար չորս հարյուր/ձձ ղրամ որպես Վազ 21102 մակնիշի 15 ԷՍ 204 պետհամսւրանիշի 
փոխաղրամիջոցի զույքահարկի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավառի համւսյնքւսպետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրփսնից երկու ւսմսվւս ընթացքում կամ ձայսւստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւղիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքարկելի 
ղսանալուց եռսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորղող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստւսնի Հանրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁհզպփՋզՋբ6էաաւ@§աՋմ.<;օրո
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Քաղաքացի Մերուժաև Գիտունի Ղարիբյաևը (աևձնազիր Ճ.70255459, ՀԾՀ 1707880468, եաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Ազատությաև լի 13/37) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուրյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատւսրել զույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարանի աշխատւսկազմում հսւրուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
գումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետությւսն 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականսւցված վարչական վւսրույյծի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարմինը հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.
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Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամսւղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոմսւն ու զնահատման 
տփալների, Վազ 21213 մակնիշի 31 ՏՍ 768 պեահամարանիշի փոխաղրամիջոցը հանդիսանամ է 
Մերաժւսն Գիտունի Ղարիյղանի սեփակսւնությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրեևսզրքվ հանդիսանամ են 
հւսրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 32000/երեսուներկու հազար/ ՀՀ դրամ, ինչը 
2018-2021լ<>թ. ժամաևակահատվւսծում չի վճարվել, իսկ Մերուժւսն Գիտունի Ղարիբյանի կողմից նշված 
ժամանակւսհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճւսրելու արդյունքում 
սաաջացել է զույքահարկի համար տույժ 9570/ինն հազար հինզ հարյուր յոթսւևասուն/ՀՀ դրամի չափով։ 
2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարւսնում հարուցված վարչական 
վւսրույթի շրջաևւսկաներում 2022 յծվակաևի նոյեմբերի 14-ին հյււսվիրվել են վարչական վարույթի 
յսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւևուցվել է /հիմք 2 7 .10 .2022թ. ծանուցում 
ՋշմՁրՁՈՋրո կսւյքում/ Մերուժւսն Գիտունի Ղարիբյանը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույյվւ 
լսումներին։ 14 .11 .2022յ9. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են պատշաճ ծանուցված 
Մերուժսւն Գիտունի Ղարիբյանի բացակայությամբ։
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ձձ Սահմաեսպրությաե 45-րղ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպրփպ պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրբի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պւստկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիևերի համար 
սահմանված կարդով ձայասաանի ձանյւապետությսւն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արղյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րղ հողվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րղ 
հողվածի տեղական հարկերի դծով հարկւսյին պարտավորությունների կատարում /մարում/ է 
համարվում Օլւենսդլ՜ւքին համապատասխան հաշվարկփսծ վճւսրմաև ենթակահարկի, իևչւղես նաե ղրա 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվա համւսր հւսրկ վճարողը կամ հարկային 
դործսւկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րղ հողւիսծի 
կադմակհրպություևնեյւն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գոււևսրները իրենց պետական դրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնբի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակառավսւրւհոն մւսսին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համւսյնքի ղեկավարը 
որպես սեկւական լիազորություն, օրենքով սահմանված կայւդով կազմակերպում է զույքահարկի 
դանձումը, ինչպես նւսե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյսւլից և ղեկավարվելուլ ձձ Սահմանաղրությամր, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքևակաոավսւրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրեևքի 53 ֊րղ , 58-60-րղ հողվածևերով, որոշումեմ

1. Մերուժան Գիտունի Ղարիբյաևից հօդուտ Գավառ հւսմայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 
41570/քաոասուևմեկ հւսզար հինգ հարյուր յոթաևասուև/ձձ դրամ որպես Վազ 21213 մւսկնիշի 31 ՏՍ 
768 պեսւհւսմւսրանիշի փոխադրամիջոցի դույբահարկի գումար, ներւսոյսղ ւռույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչւսկան կարդով բողոքսւրկվել Գավառի համայևքւսպետին ղրա ուժի մեջ 
լքանելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթւսցքում կամ ձայասաանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյսւ ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեւղքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենբի 88-րղ հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձսւրկաղիր կատարումն ապահովող ծառսղության միջոցով անբողոքւսրկևլի 
ղառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատւսրման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակսւևացնում է Գաւիսռ հւսմայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մասին օրենբով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորղող օրը։
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2այաստանի 2անրապետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
22, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՋոզՅ§հՋզՋթ6էՋրՋո@§րոՋմ.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 936-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վիզեն 2ովհսւննեսի Կուռոյանը (աևձնազիր Ճ.Տ0410248, 2Ծ2 3811870703, հաշվառված ԼԼ 
Գեղսւրքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ Օգոստոսի 23 տուն 74) հանղիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
սյարտականությունևերը, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վայւչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելե վարչական փսրույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրների զաևձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի ձաևրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հաևզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձւսյև ԼԼ 2Ք Բ ֊ի  կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զևսւհատմաև 
տվյալների, Գազ 24-10 մակնիշի 34 0 0  739 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հաևղիսանում է Վիզեն 
ձովհսւննեսի Կուոոյաևի սեփակաևություևը, ինչը ԼԼ 2սւրկւսյիև օրեևսզրքվ հաևղիսանում են հարկվող 
օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակսւ զույքահարկը կազմում է 31000/երեսունմեկ հազար/ ԼԼ ղրամ, ինչը 
2016֊2021թթ. ժամանակահատվածում չի. վճարվել, իսկ Վիզեն ձովհաևնեսի Կուռոյանի կողմից նշված 
ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
սաաջւսցել է զույքահարկի համար տույժ 10200/տաս հազար երկու հարյուր/2,2. ղրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 2 7 .10 .2022թ. ծանուցում 
ՅշժՋրՋր.Ջա կայքում/ Վիզեն 2ովհաննեսի Կուռոյանը։ ՎԵըջինս չի նեըկայւսցել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 14 .11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Վիզեն 
2ովհաննեսի Կուռոյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաևադրության 45-րդ հոդվածի հտմաձայե՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր ւսյլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկսւյին օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կւսրդով ձայաստանի ձանրապետության համայևքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություևներն ու ֆիզիկական անձիևք։ ձամաձայն ձձ ձսւրկայիև օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորություևների կատարուն /մարում/ է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների դումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորությունը հւսշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետակաև հաշվին։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետաևց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություևներն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրաևցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրափսկան սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Վիդեն ձովհաննևսի Կուոոյսւնից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 
41200/քաոսաունմեկ հազար երկու հսւրյուր/ձձ դրամ որպես Գազ 24-10 մակնիշի 34 ՕԲ 
739 պևտհամարանիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրդով բողոքւսրկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստաևի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կսւրդով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով՝ անբողոքարկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակւսևացևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվաև հաջորդող օրը։

20 Այժ. Հ 0 .
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