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Հայ սատանի Հաերապեաությաե Գեղւսրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՈԻՌՆԱԶՅԱՆ 2-ՐԳ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԳ ԱՆՑՈԻՂԻ 
ԹԻՎ 5 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄՅԱՍՆԻԿ ԳԱՌՆԻԿԻ 
ՂԱՐԻԲՅԱՆԻ, ՀԱՄԵՍՏ ԳՈԻՐԳԵՆԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ԱՐՓԻ ՄՅԱՍՆԻԿԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆԻ, 
ԱՆԱՀԻՏ ՄՅԱՍՆԻԿԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆԻ, ԳԱՌՆԻԿ ՄՅԱՍՆԻԿԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպսւհպանված անհատական 
բնակելի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմսւտիվ 
իրավակսւև ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ի ն  հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
իևքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարության 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրսւպետության քաղաքային և զյուղակաև բնակավայրերուն 
ևերբնակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտևերի անվաևակոչմսւև, աևվաևափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալմսւև, 
հասցեավորմսւն ու հասցեների պետական զրանցմաև կարգը հաստատելու և հասցեևերի 
զրանցմւսն փւււզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ ե 
փոփոխություևևեր կատարեյու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 02.11.2022թ. տրված Գավւսռի հողային բարեփոխումևերի և 
սեփակաևաշնորհման հաևձնաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քաղվածքը, Գավառ 
համայնքի Հացառատ թսպամասի Բուռնւսզյաև 2-րղ փողոց 4-րղ անցուղի թիվ 5 հասցեի 
համասեփականատեր Մյսւսնիկ Գառնիկի Ղարիբյանի /ծևված 05.01.1952թ./ ղիմումը, «Ղսւվիթ 
Առւսքեյյան» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրված հողամասի և շինությունների հատսւկսպծերը, համաձսւյև 
որոնց Գավառ համայնքի Հացառատ թաղամասի Բուռնսւզյաև 2-րղ փողոց 4-րղ անցուղի թիվ 5 
հասցեում զտևվող հողամասը չափազրվել Է, հսւտկացվել Է 0 .09  հսւ, ինչը փաստացի կազմում Է
0.11448 հա, որը Մյսւսնիկ Գառնիկի Ղարիբյանիև /ծևված 05.01.1952թ–ին/ ըևղհաևուր համատեղ 
սեփակսւևությաև իրավունքով պատկաևող հողամասն Է և հաշվի առնելով, որ օրինական 
կառուցվսւծ 364.90 քմ ըևղհանուր մակերեսով շենք-շիևությունների /կառուցված 1982թ./ 
կառուցմւսն ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.11448 հա հողամասը շի զտևվում ՀՀ 
հողային օրեևսգրքի 60-րղ հողվսւծով սսւհմսւնված սահմւսևափակումևերի ցսւևկում, իևչպես 
ևաև ինժևևերատրաևսպորտայիև օբյեկտևերի օտարման զոտիևերում, չի առաջացևում 
սերվիսաւտ, որոշումեմ



1. Ղերակսւևզևել Գավսա համայնքի Հացսասււռ թաղսւմասի Բուռևազյաև 2-րդ փողոց 4-րդ 
սւնցուղի թիվ 5 հասցեում դաեվող դույքայիե միավորի եկատմամբ Մյասևիկ Գաոեիկի 
Ղարիբյանի /ծնկած 05.01.1952թ–իե/, Համեստ Գուրգեեի Ավետիսյաևի /ծնկած 0 3 .0 5 .1958թ./, 
Արփի Մյասեիկի Ղարիբյանի /ծնկած 1 1 .0 9 .1979թ./, Անահիտ Մյասնիկի Ղարիբյանի /ծնկած 
0 4 .0 2 .1981թ./, Գաոևիկ Մյասնիկի Ղարիբյանի /ծնկած 2 2 .0 1 .1984թ./ հոդօդաադործման 
իրավունքը, բնակելի տան կստուցմաև և սպասարկմաև համար 0 .09  հա օրինական 
հատկացված հողամասից ավելփասաացի օդտադործվող 0.02448 հա հողամասի գույքւսյին 
իրավունքևերը ճանաչելոկ ևրանց սեփակաևությաև իրավունքը 0.11448 հա ընդհանուր 
մակերեսով հողամասի և օրինական կառուցված 364.90 քմ ընդհանուր մակերեսով շեևք– 
շինությունևերի /կսաուցված 1982թ./ ևկսւտմամբ՝ որպես օրինական տիրապետվող դույք։
2. Անշարժ գույքիև արամադրել Գավսա համայնք, Հացսասւտ թադամաս, Բուռևազյաև 2-րդ 
փողոց, 4-րդ անցուղի, թիվ 5 հասցեև։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կադասարի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցմսւն միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրսւվունքների պետական 
զրսւևցում կատսւրելու համար։
4. Բրոշմաև կատարմաև հսկողություևը դևելԳավւսռ համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյանի վրա։
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Հայաստաևի Հաևրապետության Գեղւսրքունիքի մարզի Գավաո համայնք 

ԼԼ  Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվստ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոզՋ§հՋզպ36էամո@§աՋւ1.(;օա
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3,93929ՀԱ ԵՎ 7,24022 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐՈՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 
2ՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՀՆԳԱՎՈՐԻ ՓՈ1սԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» 1 ֊ի ն  հոդվւսծի 2-րդ մասի, «Տեղական 
իևբնակառավարմաև մասին» Հայաստւսևի Հանրւսպետությաև օրեևքի 35-րդ հողվածի 24 կետի և 
43-րդ հոդվսւծի, «Հայւսստաևի Հանրւսպետությաև զյուդատնտեսական նշաևակության եողերի 
եոդատեսքերի ւիոփոխմսւն կարզը հաստատելու մասին» ՀՀԿառավարությաև 17.09.2009թ. թիվ 
1066 որոշմւսև դրույթևերով, որոշումեմ

1. Գավաո համայնքի վարչական սահմաններուն զտևվող, 05-001-1134-0023 կադաստրայիև 
ծածկւսզրով, 7,24022 հա մակերեսով, զյուդատնտեսական ևպատակայիև նշանակությաև, 
կորիզավոր զործաոնակաև նշանակությաև և 05-001-1134-0024 կադաստրայիև ծածկսպրով, 
3,93929 հա մակերեսով, զյուդատնտեսական ևպատակայիև նշանակությաև, վարելահող 
զործաոնակաև նշանակությաև հոդատարածքների զործաոնակաև նշաևակություևը փոխել 
ջրովի րազմամյա տևկարկևերի զործաոնակաև նշանակությաև որպես հևդավոր։
2. Փոփոխումից հետո միավորել ևշված կադաստրայիև ծածկսւզրերով հողատսւրածքներր։ 
Յ.Հոդւսմւսսի խումրը թողնել անփոփոխ։
4.Որոշման մեկ օրինակը ներկայացնել ՀՀ ԿԱ անշարժ զույքի կադսատրի անշարժ զույքի 
զրանցման միասնական ստորարաժաևում։ 5.Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ընդուևմաևը 
հւսջորդոդ օրը։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԿԱՎԱ
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2այ աստաևի 2սւնրսւպետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր^^Ջ§հՋ^Ջք6է^րՋՈ(^>§աՋ^1.^օա

Ղեկավարվելով «Տեղական իևքնակառավարման մասին» 22 օրենքի 3 5 ֊ր դ  հողվսւծի 1 ֊ի ն  կետի

ևերբնսւկավայրային աշխարհագրական օբյեկտների սւնվաևակոչման, աևվւսնափոխման, 
անշարժ զույքի՝ ըսա դրա զաևվելու և /կամ/ աեղակապման վայրի համսւրակսւլման, 
հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրաևցման կարզր հաստատելու և հասցևևերի 
զրսւևցմաև լիսւզոր մարմին սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման մեջ

որոշմւսն պահանջներով, հիմք ըևղունելով Սեղա Ավետիքի Ղազաևչյաևի դիմումը, որի 
համսւձայն սեփակաևությաև իրավուևքով իրեն պատկաևող Գավառ համայնք զյուղ Սարուխաև 
Լ. Արրահսւմյաև փողոց թիվ 139/2 հասցեում զտ նվող/ վկայական՝ 14 31102022-05-0020 տրված 
31.10.2022թ./ և Գավառ համայնք զյուղ Սարուխսւն Լ. Աբրահամյան փողոց թիվ 139/10 հւսսցեում 
զտնվող / վկայական՝ 14 31102022-05-0030 տրված 31.10.2022թ./ անշարժ զույքերը միավորելու և 
նոր հասցև տրամաղրելու մասին, որոշումեմ

1. ԼԼ Գեղարքունիքի մարզ Գավառ համայնք զյուղ Սարուխսւն Լ. Աբրահամյան փողոց թիվ 139/2 
հւսսցեում զտնվող / վկայական՝ 14 31102022-05-0020 տրված 31.10.2022թ./ ե Գավառ համայնք 
զյուղ Սարուխսւն Լ. Աբրահամյան փողոց թիվ 139/10 հասցեում զտնվող / վկայական՝ 14 
31102022-05-0030 տրված 31.10.2022թ./ անշարժ զույքերը միավորելու միավորվսւծ զույքիև 
տրամսւղրել 2,2. Գեղարքունիքի մարզ Գավառ համայնք զյուղ Սարուխաև 2. Աբրահամյան փողոց 
թիկ 139/2 հասցեև։
2. Սույև որոշումը ներկայացնել 22 անշարժ զույքի կաղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի 
զրսւևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավուևքների պետական զրւսնցում 
կսսոարեյու համար։
3. Որոշմւսն կսսոարման հսկողություևը դնել Գ կւսվարի տեղակալ Գ.
Րոշյաևի կրա։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
15 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի 14 939-Ա

2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

24)–րդ եևլՅւսկեսավ, 22 կառավարությւսև՝ «22 քաղաքայիև ն զյուղսւկան բևակավայրերում

լրացումներ ե փոփոխություևևեր կատւսրելու մասին 22 կառավարությսւև 25.02.2021 թ-ի 14233-Ն

շօ Ոթ. յ չ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱք Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւստաևի Հանրապետությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքոնեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Յ§հ^^Ջբ6էՋրՋՈ@§^ո^^1.^օա

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

Ղեկավարվելով Հայասաաևի Հաերապեաությաև Հողային օրեևսզրքի 101-րդ հողվածով և 
«Տեղական իևքևակստավարմւսն մասին» Հայասաանի Հանրապեաության օրեևքի 46-րղ 
հողվւսծի 3-րղ մսւսով, հիմք ընղուևելով քաղաքացի Սամվել Ավեաիքի
Պողոսյանիև սեփակաևության իրավունքով պաականող հողամասերից /վկայական 142023199 
տրված 2006 թվականի փեարվարի 28-ին, վկայական 142023196 տրված 2006 թվականի 
փետրվարի 28-իև, վկայական Ի12023200 արված 2006 թվականի փեարվարի 28-ին, վկայական 
142023197 արված 2006 թվականի փեարվարի 28-ին, վկայական 142023198 արված 2006 թվականի 
փեարվարի 28-իև, վկայական 142023195 արված 2006 թվակւսևի փետրվարի 28-իև, վկայական 
142023193 տրված 2006 թվականի փետրվարի 28-իև, վկայական 142023194 տրված 2006 թվականի 
փեարվարի 28-իև / հրաժարվելու մասին դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացի Սւսմվել Ավեաիքի Պողոսյանիև սեփակաևության իրավունքով պաականող ք. 
Գւսվւսռ հասցեում զաևվող 0.4 հւս մակերեսով 05-001-1065-080 կաղաստրային ծսւծկազրով, 0.12 
հա մակերեսով 05-001-1084-364 կաղաստրային ծսւծկազրով, 0.18 հա մակերեսով 05-001-1034֊ 
303 կաղաստրային ծսւծկազրով, 0.12 եա մակերեսով 05-001-1066-078 կաղաստրային 
ծսւծկազրով զյուղաանտեսակաև ևշանսւկությաև վարելահողերը, 0,05 հա մակերեսով 05-001 ֊ 
1045-308 կաղաստրային ծսւծկազրով, 0,01 հա մակերեսով 05-001-1043-282 կաղաստրային 
ծսւծկազրով 0,02 հա մակերեսով 05-001-1045-253 կաղաստրային ծածկազրով, 0,02 հա 
մակերեսով 05-001-1043-279 կաղաստրային ծածկազրով խոտհարքները ճաևաչել համայևքային 
սեփականություև։
2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ընղունելուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում այն 
ներկայացնել կսպաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի զրսւևցմաև միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծագող իրավունքևերի պետական զրաևցման համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմամբ իրավունք հավաստող վկայականը

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
16 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 14 940-Ա

ստւսնւսլուց հետո՝ համայնքի ավազաևու 
ներկայացնել համայնքի զույքազրման փւս

ավսաանու հւսստատմանը 
ց^տփՀղ փոփոխություևևերր։

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Դ.ԵԿԱ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱՆ ԳԵԱԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւևի Հւսևրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավար) համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ք^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§ոա1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
. 16 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւեի Ի1 941-Ա

2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայ սատանի Հաևրապեւոության Լողային օրեևսգրքի 101 ֊րդ  հողվսւծով ն 
«Տեղական իևքնակառավարման մասին» Հսւյսւսւոանի Հսւևրապետությաև օրենքի 46-րղ 
հողվսւծի Յ ֊ր ղ  մասով, հիմք ընղուևելով քաղաքացիներ Ազատ Ավեաիքի 1մաչատրյսւևիև, Աևևա 
Կոլեյի Սարզսյաևիև, Ատոմ Ազատի խաչատրյսւևին, Ավիկ Ազատի խաչատրյաևիև, Զոհրաբ 
Ազատի խաչատրյաևիև սեփակաևությսւև իրավուևքով պատկաևող հողամասերից /վկայական 
Իմ 1487037 տրվսւծ 2005 թվակաևի սեպտեմբերի 01-իև, վկայական Ի11487034 տրված 2005 
թվականի սեպտեմբերի 01-իև, վկայական ԻԿ487035 տրվսւծ 2005 թվակսւնի սեպտեմբերի 01-ին, 
վկայական Իք 1487033 տրված 2005 թվակաևի սեպտեմբերի 01-իև, վկայական Իմ 1487036 տրված 
2005 թվակաևի սեպտեմբերի 01-իև, վկայական Ի11487039 տրված 2005 թվականի սեպտեմբերի 
01-ին, վկայական ԻՈ487038 տրված 2005 թվակաևի սեպտեմբերի 01-իև/ երաժարվելու մասին 
ղիմումը, որոշում եմ

1. Քաղաքացիներ Ազատ Ավետիքի 1սաչատրյաևիև, Անևա Կոլեյի Սարզսյաևիև, Ատոմ Ազատի 
խաչատրյաևիև, Ավիկ Ազատի խաչատրյաևիև, Զոհրաբ Ազատի
խաչատրյաևիև սեփակաևությսւև իրավուևքով պատկաևող ք. Գավառ հասցեում զտնվող 0.16 
հա մակերեսով 05-001-1041-073 կադաստրային ծածկազրով, 0 .08  հա մակերեսով 05-001-1077– 
175 կաղւսստրայիև ծածկազրով, 0.07 հա մակերեսով 05-001-1077-458 կաղաստրսւյին 
ծածկազրով, 0.21 հա մակերեսով 05-001-1033-002 կադաստրային ծածկազրով, 0 .12 հա 
մակերեսով 05-001-1037-537 կադաստրային ծածկազրով զյուղատևտեսակաև նշանակության 
վարելահողերը, 0,13 հա մակերեսով 05-001-1042-093 կադաստրային ծածկազրով, 0,02 հա 
մակերեսով 05-001-1042-066 կաղաստրսւյին ծածկազրով խոտհարքները ճանսւչել համայևքսւյին 
սեփակաևություև։
2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույև որոշումն ըևղունելուց հետո՝ 15-օրյւս ժամկետում այն 
ներկայացնել կաղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրւսնցմաև միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծագող իրավուևքների պետական զրանցման համար։

աևը3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմսւմբ իրավոյ^ւք հավաստող վկայակ
ստանալուց հետո՝ համայնքի ավազանու առա 
ներկայացնել համայնքի զույքսպրմաև փաստաթ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ

իանու հւսստատմանը 
փոփոխությունները։

ՏԻՐՌՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրսւպետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեզարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋոզՅ§հՋզՅք6էՋրՋՈ@§րոՋւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ  Բ Ի Մ
16 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի Իք 942-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 1Ս.ԱԲՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 26-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 
2/1 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱԼՎԱՐՂ ԱՇՈՏԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ԱՐԱՅԻԿ ԴԻՄԻԿԻ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ԱԼԻՏՍ ԹՈՐԳՈՄԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ, ԱԼՎԱՐԴ ԱՐԱՅԻԿԻ 

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ԱԶԱՏՈԻՀԻ ԱՐԱՅԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ԼԻԱՆԱ ԱՐԱՅԻԿԻ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով 26 դեկտեմբերի 2002թ–ի Իք 510-Ն օրեևքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 
մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ի և  հոդվածի 2-րդ մասի, «Տեդական ինքնակառավսւրման մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հանրապետությաև 
քաղաքայիև ն զյուղակաև բևակավայրերում ևերբևակավայրայիև աշխարհազրական 
օբյեկտևերի աևվաևակոչմաև, աևվանափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա զտնվելու և /կսւմ/ 
տեղակայման վայրի համարակալմաև, հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրսւևցման 
կարգը հաստատելու և հասցեների զրաևցմաև լիւսզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություևներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 
25.02.2021թ–ի Իք 233-Ն պահանջներով, հիմք ընդունելով 08.08.2022թ. տրված Գանձակ համայնքի 
հոդայիև բսւրեփոիտւմների և սևփականաշնորհմաև հաևձևաժոդովի 20.02.1991թ. թիվ 3 
որոշումից քաղվածքը, Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի 1ս.Աբովյաև փողոց 26-րդ 
նրբանցք թիվ 2/1 հասցեի զույքի ևկատմամբ ժառանզ Արայիկ Դիմիկի Հովհաևնիսյաևի /ծնված 
17.08.1969թ./ լիազորված անձ /փազորազիր տրված 21.06.2022թ./, Ափտա Թորզոմի Մարզպանի 
/ծնկած 22.02.1970թ./ դիմումը, «Դաւիդ» Առաքեյյան» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի 
հատակսւզիծը, համաձայն որի Գսւվառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի 1ս.Աբովյան փողոց 26– 
րդ նրբանցք թիվ 2/1 հասցեում զտնվոդ հողամասը չսւփազրվելէ, հատկացվել է 0.13 հա, ինչը 
փաստացի կազմում է 0.13438 հա, որը Արայիկ Դիմիկի Հովհանևիսյաևին /ծնված 17.08.1969թ./ 
ժառաևզությաև իրավուևքով պատկանող հողամասն է և հաշվի առնելով, որ 0.13438 հա 
հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված 
սահմւսնսւփակումների ցսւնկում, իևչպես ևաև ինժեևերատրաևսպորտային օբյեկտևերի 
օտւսրմաև զոտիներում, չի առաջսւցևում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերականգնէ) Գսւվսա համայնքի Գանձակ բնակավայրի ԻյԱբովյւսև փողոց 26-րդ նրբանցք 
թիվ 2/1 հւսսցեում ղաևվոդ ղույքայիև միավորի ևկաամամբ Ալվարդ Աշոաի Հովհաննիսյաեի 
/ծնված 29.08.1949թ./, Արայիկ Դիմիկի Հովհաևնիպաևի /ծևված 17.08.1969թ./, Ափաա Թորզոմի 
Մարզպանի/ծևված 22.02.1970թ./, Ալվարդ Արայիկի Հովհաևևիսյ անի/ծևված 14.06.1987թ./, 
Ազատուհի Արայիկի Հովհանևիսյաևի /ծևված 09.10.1988թ./, Լիաևւս Արայիկի ձովհանևիսյաևի 
/ծնված 29.07.1990թ./ հողօզտազործմաև իրավուևքը, բնակելի աւսն կաոուցմաև և սպսւսարկման 
համար հւստկացված հողամասի զույքայիև իրավունքևերը ճաևաչելով ևրաևց սեփականությաև 
իրավուևքը 0.13438 հսւ ընդհանուր մակերեսով հոդւսմասի ևկաամամբ՝ որպես օրինական 
սփրապեավող զույք։
2. Հողամասիև տրամադրել Գավառ համայնք, Գանձակ բնակավայր, ԻւԱբովյսւն փողոց, 26-րդ 
նրբանցք, թիվ 2/1 հասցեն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ ւսևշաըժ զույքի կադսաարի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքսւյին իրավունքևերի պետական 
զրսւնցում կսւտարելու համար։
4. Որոշմւսն կատարմաև հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի կրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20 ձձ թ. ւ՜ ւ րւ ̂  \ 1լ>
ք.Գավսա



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստաևի Հւսնրապեւռության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՋզՋր6էՋրՋՈ@§րոՁւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
16 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 943-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՊՈԻՏԻԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 3-ՐԴ ՓԱԿՈԻՂԻ 
ԹԻՎ 6 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱԼՎԱՐԴ ԱՇՈՏԻ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ԱՐԱՅԻԿ ԴԻՄԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ԱԼԻՏՍ ԹՈՐԳՈՄԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ, 
ԱԼՎԱՐԴ ԱՐԱՅԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ԱՋԱՏՈԻՀԻ ԱՐԱՅԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ, ԼԻԱՆԱ 

ԱՐԱՅԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, 
ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Իրավուևքը հաստատող վաատաթղթերը չպահպաևվւսծ անհատական 
բնակելի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, 26 ղեկտեմբերի 
2002թ–ի Ի1 510-Ն օրենքով, Տեղական Իևքևակառավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հողվածի 24) 
կետի, «Նորմատիվ իրավակաև ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի և 
«Ինքնակամ կւսռույցևերի օրիևակաևացման և տնօրինման կարզը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ 
կառավարության 05 հունվարի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշման հաստատված կարզի պահանջներով,
ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հաևրապետությսւև քսպաքային և զյուղսւկաև 
բևակավայրերում ևերբևակավայրայիև աշխարհազրական օբյեկտևերի անվաևակոչման, 
սւևվաևաւիոխությաև, անշարժ գույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի 
հւսմարակալման, հասցեավորմսւև ու հասցեևերի պետական զրւսևցման կարզը հաստատելու ն 
հսւսցեների զրւսևցման լիսւզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիկ 2387-Ն որոշման մեջ 
զլացումներ և ւիոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021լ»–ի 233-Ն
պահանջներով, հիմք ըևղուևելով 08.08.2022թ. տրված Գանձակ համայնքի հողային 
բարեփոխումների և սեփակաևաշնորհման հաևձնաժողովի 20.02.1991թ. թիվ 3 որոշումից 
քւսղվածքը, Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի Ս . Կապուտիկյաև փողոց 3-րղ փակուղի 
լոիվ 6 հասցեի զույքի նկատմամբ ժւսռաևզ Արսւյիկ Դիմիկի Հովհաննիսյաևի /ծևված 17.08.1969լո./ 
լիւսզորված ւսևձ /լիազորազիր տրված 21.06.2022թ./ Ալիտա Թորզոմի Մարզպանի /ծևված 
22.02.1970թ./ դիմումը, որսւկավորում ունեցող աևձ Թաթուլ Աշոտի Զաևոյսւնի /որսւկավորման 
վկայականի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 04.11.2022թ–ին տրված ինքնակամ 
շինություևները հաշվառված լիևևլու վերաբերյալչսւփազրմաև տվյալևևրի մուտքազրմաև 
202225Լ1\41Ե\ ծածկագիրը, «Դավիթ Առսւքելյաև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի ու շեևք– 
շիևությունների հատակազծերը, հսւմաձայև որոնց Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի 
Ս . Կապուտիկյաև փողոց 3-րղ փակուղի թիվ 6 հասցեում զտևվող ընդհանուր հողամասը



չսւփսպրվել է, հատկացվել է 0.13 հա, ինչը փաստացի կազմում է 0.15829 հա, որը Արսւյիկ 
Դիմիկի 2.ովհաևևիսյսւևիև /ծևված 17.08.1969թ ֊իև/ ժսաաևզությաև իրավունքով պաականող 
հողամասն է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 228.90 քմ ընդհանուր մակերեսով 
շենք-շինություևների /կառուցված 1969–2017թթ./ կառուցմսւն ու սպասարկման համար 
անհրաժեշտ 0.15829 հա հողամասը չի զտնվում ԼԼ հողային օրենսգրքի 60-րդ հողվածով 
սահմսւնված սահմաևափակումևերի ցանկում, իևչպես ևաե իևժեներաարաևսպորաային 
օբյեկաևևրի օտւսրմաև գոտիներում, չի առաջացևում սերվիաուտ, որոշումեմ

1. ՜Վերակսւնզևել Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի Ս . Կապուտիկյսւև փողոց 3-րղ 
փակուղի թիվ 6 հասցեում զւռևվող գույքայիև միավորի ևկաամամբ Ալվարղ Աշոտի 
ձովհանևիսյսւևի /ծևված 29.08.1949թ–ին/, Արսւյիկ Դիմիկի ձովհւսնևիսյանի /ծնված 17.08.1969թ– 
իև/, Ալիաա Թորզոմի Սարգսյաևի /ծևված 22.02.1970թ–իև/, Ալվարղ Արւսյիկի մովհաևևիսյանի 
/ծնված 14.06.1987թ–ին/, Ազատուհի Արայիկի ձովհաննիսյանի /ծնված 09.10.1988թ–ին/, Լիանա 
Արւսյիկի մովհանևիսյանի /ծնված 29.07.1990թ–ին/ հողօզտսպործմաև իրավուևքը, բևակևփ տան 
կառուցմսւն և սպասարկման համար հատկացված հողամասի գույքայիև իրավունքները 
ճանսւչելով նրաևց սեփակաևության իրավուևքը 0.15829 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի 
նկատմսւմբ և օրինական կառուցված 196.70 քմ մակերեսով շինությունևերի /կառուցված 1969 ֊ 
1980թթ./ ևկւստմամբ՝ որպես օրինական տիրապետվող զույք։
2. 2017թ. ինքնակամ կառուցված 25.70 քմ մակերեսով խոհանոցը 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի 
համար 1028 /մեկ հազար քսանութ/ ԼԼ դրամ, ընղւսմենը 25.70x1028=26500 /քսւսևվեց հազար 
հինգ հսւրյուր/ ԼԼ ղրւսմ և 6 .5  քմ մակերեսով խորդանոցը 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի համար 
616.8 /վեց հսւրյուր տասնվեց ամբողջ ութ տասնորդական/ ԼԼ ղրսւմ, ընդամենը 6.5x616.8=4100 
/չորս հազար մեկ հսւրյուր/ ԼԼ դրամ սահմանված վճարներով ճանսւչել օրինական։
3. Անշարժ զույքին տրամադրել Գավսա համայնք, Գանձակ բնակավայր, Ս . Կսւպուտիկյան 
փողոց, 3-րղ փակուղի, թիվ 6 հասցեն։
4. Արոշմաև ընղուևմաև օրվաևից օրիևակաևացմաև համար սահմսւնված վճարները 60-օրյա 
ժամկետում չվճսւրելու ղեպքում որոշումը համարվում է ու ժը կորցրած։
5. Շեևք-շիևություևևեյւը չեն հակասում քաղաքաշիևակսւև ևորմերին և դրաևց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզազրմաև, զեողեզիայի, չւսփազրման /հաշվառմսւն/ և հողաշինարսւրության 
զործունեություն իրականացնելու իրսւվուևք ունեցող կազմակերպությունների /աևձի/ կողմից 
տրված հատակազծերին համապատասխան։
6. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքայիև իրավունքևերի պետական 
զրանցում կսւտարելու համար։
7. Արոշման կատարման հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյանի վրա։
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեաությաև Գեղարքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՅոզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§աՋմ.ւ։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
16 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի4 944-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՈԻՌՆԱԶՅԱՆ 2-ՐՂ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԳ ՆՐԲԱՆՑՔ 
ԹԻՎ 4 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳԱԳԻԿ ԺՈՐԻԿԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, 

ԱԻԴԱ ԺՈՐԻԿԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ
ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկսւվարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստսւթղթերը չպահպաևվսւծ անհատական 
բնակելի տևերի կարզսւվիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմսափվ 
իրւսվակաև ակտերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1 ֊ի ն  հողվսւծի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրեևքի 35-րդ հողվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարության 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապետության քաղաքայիև և զյուղական բևակավայրերում 
ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի անվաևակոչմսւև, անվաևափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի համարակալմաև, 
հւսսցեավորման ու հասցեների պետական զրանցմաև կարգը հաստատելու և հասցեների 
զրւսնցման լիսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսն մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևևեր կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի Իք 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունելով 08.08.2022թ. տրված Գսւվսաի հողային բարեփոխումևերի ե 
սեփակաևաշնորհման հանձնւսժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քւսղվածքը, ըստ օրեևքի 
ժսւռաևզությաև իրավուևքի վկայազրով/տրված 04.08.2022թ./ զույքի ևկաամամբ ժառանգ Գազիկ 
Ժորիկի Մելքոևյաևի /ծևված 18.02.1972թ./լիազորվսւծ աևձ /լիազորազիր արված 10.05.2022թ./, 
Լիւսնւս Սամվելի Ջպանյանի/ծնված 02.06.1978թ./ դիմումը, «Դ-ավիթ Առսւքելյաև» ԱՁ-ի կողմից 
տրված հողամասի և շիևություևների հատակազծերը, համաձայև որոնց Գավառ համայնքի 
Հւսցառատ թաղամասի Բուռնազյւսն 2-րղ փողոց 4-րղ նրբանցք թիվ 4 հւսսցեում զտնվող 
հողամասը չափւսզրվելէ, հատկացվելէ 0 .14 հա, ինչը փաստացի կազմում է 0.17000 հա, որը 
Գազիկ ժորիկի Մելքոևյանիև /ծևվսւծ 18.02.1972թ./ ժառաևզությաև իրավուևքով պատկաևող 
հողամասն է և հւսշվի առնելով, պւ օրինական կառուցվւսծ 239.80 քմ ընդհանուր մակերեսով 
շենք-շինությունևելւի /կառուցված 1960–1980թթ./ կսաուցմաև ու սպասարկման համար 
անհրաժեշտ 0.17000 հա հողամասը չի զտևվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով 
սահմանված սահմանափակումների ցանկում, իևչպես նաև իևժեներատրանսպորտային 
օբյեկտևերի օտարման զոտիևերում, չի առաջացևում սերվիտոսո, որոշումեմ



է

1. Վերւսկանզնել Գավառ համայնքի 2ացսաատ թաղամասի Բուռնսւզյաև 2 ֊ րդ  փողոց 4-րղ 
նրբանցք թիվ 4 եասցեում գտևվող զույքսւյին միավորի նկատմւսմբ Գւսզիկ ժորիկի Մելքոեյանի 
/ծնված 18.02.1972թ֊իև/, Աիդա ժորիկի Մելքոնյաևի/ծնված 14.05.1976թփն/հողօզտագործման 
իրսւվուևքը, բնակելի ւռսւն կսաուցման և սպասարկման համար 0 . 14 հա օրինական 
հատկացված հողամասից ավելփասւռսւցի օցտագործվող 0.03000 հա հողամասի ղույքային 
իրավունքները ճանաչելով ևրանց սեփակաևությաև իրավունքը 0.17000 հա ընղհսւևուր 
մակերեսով հողամասի և օրինական կառուցված 239.80 քմ ընդհանուր մակերեսով 
շինություևևերի /կառուցված 1960–1980թթ./ նկաամամր որպես օրինական տիրապեավող գույք։
2. Անշարժ զույքիև արամաղրել Գավառ համայնք, 2.ացսաատ թաղամաս, Բուռնազյան 2 ֊ րղ 
փողոց, 4 ֊ րղ  նրբանցք, թիվ 4 հսւսցեև։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ ղույքի կաղսւսարի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրւսնցմաև միասևւսկաև ստորաբաժանում՝ զույքայիև իրսւվուևքևերի պետական 
զրւսնցուլք կատարելու համար։
4. Որոշման կատարմաև հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղւսկալԳ.

20 ձԳթ. ֊  ^Լի
բ.Գսւվսա



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ ա սա անի Հսւնրւսպետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^&րւզ&§հՋզՋբ6էՅրտո@§աՅւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
16 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 945-Ա

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

Ղեկավարվելով Հայասաաևի Հաերապեաությաե Հողային օրեևսզրքի 101-րղ եողվսւծով և 
«Տեղական իևքևւսկառավարման մասին» Հայասաաևի Հաևրապեաության օրենքի 46-րղ 
հողվածի Յ ֊ րղ մասով, հիմք ըևղուևելով քաղաքացիներ Ղորվարղ Վլաղիմիրի Սահակյանին, 
Կսւրինե Վւսչիկի Շահրազյաևին, Անի Ղորվարդի Սահակյանին, Ղավիթ Գորվարղի 
Սահակյանին սեփակաևության իրավուևքով պաակաևող հողամասից /վկայական Ի11140861 
արվսւծ 2004 թվակւսևի հոկտեմբերի 2 9 ֊ի և / հրաժարվելու մասին դիմումը, որոշում եմ

1. Քաղաքացիներ Ղորվարղ Վլաղիմիրի Սահակյանին, Կարիևե Վաչիկի Շահրազյաևին, Անի 
Գորվարղի Սահակյանին, Ղավիթ Գորվարղի Սահակյանին սեփակաևության իրավուևքով 
պաակաևող զ. Կարմիրզյուղ հասցեում զանվող 0 .113 հա մակերեսով 05-056-601-504 
կաղասարային ծածկազրով խոտհարքը ճանաչել համայնքայիև սեփակաևություն։

2. Աշխւստակազմի քարտուղարին՝ սույև որոշումն րևղուևելուց հետո՝ 15-օրյա ժսւմկետում այն 
ներկայացնել կադաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծազող իյւավուևքևերի պետական զրւսևցման համար։
3. Աշխւստակազմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմամբ իրավուևք հավաստող վկայականը 
ստանալուդ հետո՝ համայնքի ավազանու առաջիկա նիսաում ավազսւևու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի զույքսպրման ւիաստաթղթերում առւսջացող փոփոխությունները։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

շօ«ՀՀթ.
ք.Գավստ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լայ սատանի 2,ւսնրսւպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\,ՋրւզՋ§հՋզՋք6էՋրՋո@§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 946-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գոհար 2,սւկոբի Տոնոյանը (անձնազիր 012452587, ԼԾԼ 6303700446 հաշվսաված ԼԼ քաղ. 
Երևան, Ավան Ծարավ Աղբյուրի փ 117/6շ 3) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային 
օրեևսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելու պարաականությունները, ինչի 
կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31 ֊ի ն  «Վարչարարությաև հիմունքների ե վարչական 
վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավաոի 
համայևքապետարաևի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի զումարների 
զաևձման հարցի քնևության նպատակով։ «Վարչարարությաև հիմունքների ե վարչական վարույթի 
մասին» ճայաստանի ճանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրականացվսւծ 
վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հաևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ 
քննությաև արդյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարմիևը 
հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ ձԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ճամաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամադրված ԼԼ Պարկային օրեևսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկւռ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-1160-0026, 05-001-1171-0148, 05– 
001-1160-0019, 05-001-1119-0270,կադաստրային ծածկազրերով հողսւտեսքերը հաևղիսանում է Գոհար 
ձսւկոբի Տոնոյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 60280/վաթսուն հազար երկու 
հստյուր ութսուն/2.2 դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գոհար Լակոբի 
Տոնոյանի կողմից ևշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արդյունքում առսւջացել է զույքահարկի համար տույժ 29600/քսանինն հազար վեց հւսրյուր/2,2, 
դրամի չափով։
2022 թվակաևի հոկտեմբերի 31-իև «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք՝ 31.10.2022թ. ծանուցում ՁշժՅրՁր.Ջա 
կսւյքում/ Գոհսղւ 2ակոբի Տոնոյանը։ Վեըջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումևերին։
17.11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Գոհար 2,սւկոբի 
Տոնոյանի բսւցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՍՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաևադրության 45-րդ հոդվածի համսւձայե՝ յույւաքսւևչյուր ոք պարաավոր է օրեևքով 
սահմաեված կսւրզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքւսդրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրեևսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներիև 
սեւիակւսնությաե իրավուևքով պատկանող հարկմւսն օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմաևված կարդով Հայաստաևի ճանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործուևեության արդյունքևերից։ 
ճամւսձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազւևսկերպությունները և ֆիզիկսւկան անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դամսւրները /այդ թվում՝ Օրենսդրքի 231 ֊րդ հոդւլսւծի Յ ֊րդ  մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության դումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու փւդրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տսւրւիս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ՝ 
հաշվի ւսոնելով սույև հոդվածով սսւհմանւիսծ աոանձևահատկությունևերը։ 
ճամաձայե ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի՝ տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարսասխրությունների կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսգրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման եևթակահարկի, ինչպես նան դրա գծուլ տույժերի և /կամ/ տուդաևքևերի 
դոււհպ՜ւևերի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվաոող՚տեղական 
բյուջեի դւսևձապետակաև հաշվին։ Համաձւսյև ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յույաւքաևչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։
Համսւձայն «Տեղական ինքնակսաաւիսրւհոն լքասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկաւիորը 
որպես սեփական փազորություև, օրենքով սահմանված կարդով կազմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հւսրկերը, տուրքերը ն վճարները չվճայտղ անձաևց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրառում է հւսմապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդլղալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմաևադրությամբ, ԼԼ հւսրկային օրենսգրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքևակաոավարմաև մասին», «՚Վսւրչւսրարությւսն հիմուևքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Գոհար Հւսկոբի Տոնոյաևից հօդուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 89880/ութսունինն 
հազար ութ հսւրյուր ութսուն/ ԼԼ դրամ, որպես 05-001-1160-0026, 05-001-1171-0148, 05-001-1160-0019, 05– 
001-1119-0270 կադաստրայիև ծածկադրերով դույքերի դույքահւսրկերի դոււհսր, նեյւսայալ տույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող է վարչական կարդով բողոքարկվել Գսւվսաի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ըևթացքում կամ Հայաստւսնի ձանյւաւդետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյւս ժսւմկետում։
Յ֊Սույն որոշւհսն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական 
վսւրույլփ մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահւհսնվսւծ կարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմսւն՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով աևբողոքարկելի 
դառևալուց եռամսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշւհսն կատարմւսև ըևթացքի նկատմամբ հսկողույՅյունն իրականացևում է Գավառ համայնքի 
ւլեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունմաև մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ աՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձւսյսատանի ձանրապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, բ. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 տ^ՋոզՅ§հՁզՋք6էՅրՋՈ@§աա1.օօա
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ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Աևժելա Սերյոժայի Զախարյաեը (անձեազիր Ճ1Տ40912555, 2.02. 2710850141 հաշվաոված ԼԼ 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ Ավ. Քալաշյան փող. տուն 23) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 30-րղ հողվսւծի 1-իև մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույբսւհարկի գումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» 2,այաստաևի ձանրսւպետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված 
ե իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների 
բազմակողմանի, լյրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամանքևերը, 
վարչական մսւրմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւռրամադրված ԼԼ Հարկողին օրեևսզյւքով սահմանված 
զույքւսհւսրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-1168-1068, 05-001-000-000 
կաղաստրային ծածկազրերով հողատեսքերը հանդիսանում է Անժելսւ Սերյոժայի Զախարյանի 
սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմաև ենթակա զույքահարկը կազմում է 52750/հիսուներկու հազար յոթ 
հարյուր հիսուն/ ԼԼ ղրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Անժելա Սերյոժայի 
Զախարյանի կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ՝ 24500/քսանչորս հազար հինզ 
հսւրյուր/ՀՀ ղրսւմի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 31 ֊ի ն  «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի 30-րդ 
հողվածի 1 ֊իև  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցվւսծ վստչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին հրավիրվել եև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է/հիմք՝ 31.10.2022թ. ծանուցում ՁշժՅրՋր.Ջա 
կսւյքում/ Անժելսւ Սեյղոժայի Ջսւխարյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
17.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Անժելսւ Սերյոժայի 
Զախարյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սաեմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքաևչյուր ոք պսւրտավոր է օրեեքով 
սահմանված կարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համւսյնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարւոադիր այլ վճարումներ։
համաձայե ԼԼ 2,սւրկայիե օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփակաևությաև իրավուևքով պսւտկանող հսւրկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ դույքի համար 
սահմաևված կսւրգով 2այսատանի ձանրսւպետության համայնքևերի բյուջեներ վճսդւվող տեղական հարկ 
է, որը կսփւված չէ հսւըկ վճաըողևերի տնտեսական գործունեության սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼԼ հարկւսյիև օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմւսկերպությունները և ֆիզիկւսկան աևձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դևպքերում ու կարգով հաշվարկվսւծ անշարժ գույքի հարկի սյարտավորությաև գումայւները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարփս դեկտեմբելփ 1-ր ևերսայալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված ւսռանձնւսհատկություններր։ 
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 46 ֊րդ  հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորույժյունևերի կաաարում /մսւրում/ է համարվում Օրեևսգրքին համապատասխան 
հաշվսդւկված վճարման ենթւսկահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքևերի 
գումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորություևը հւսշփսոողտեդական 
բյուջեի գանձապետական հսւշվին։ 2.ամւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի՝ հարկի 
վճարումը սահմաևված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամւսձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրեևքով սահմանված կարգով կսպմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, իևչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց ևկաամամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վեյտգրյափց և ղեկսւվարվելով ԼԼ Սահմաևադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական ակաերի մասին», «Տեղական իևքնակառավարմսւն մասին», «Վսւրչարարության հիմունքների 
և վարչսւկւսև փպւույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Աևժելւս Սեյդոժայի Ջւսխարյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 
77250/յոթւսնասունյոթ հազար երկու հսւրյուր հիսուն/ ԼԼ դրամ, որպես 05-001-1168-1068, 05-001-000–
000 կադաստրայիև ծածկագրերով գույքերի գույքահարկերի գումար, ներւսռյալ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գւսվսաի համւսյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստսւնի 2.ւսևրապետության վարչական դատււդւաև՝ 
եյւկամսյա ժամկևտում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչւսրւսրության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմսւև՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատւսրման ըևթացքի նկատմսւմբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմաևված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսև հաջորդող օրը։

/  ՀԱՄԱՅՆՔԻ

20ձտւ թ
ք. Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապեւոությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՅ§հՋզՋք6էՋրՋո@§րոՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 948-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Անուշ Ավետիքի Մարտիրոսյանը (աևձնազիր 000093542, ՀԾՀ 7605690487 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Սարալանջային փող. տուն 11) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրեևսզրքով սահմաևված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարաևի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական փսրույթ 
զույքահարկի զումայւների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետությաև օրենքով սահմանված կարզով հարուցվտծ 
և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հանզամսւնքների 
բազմակողմանի, լրիվ ն օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմինը հաստւստված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմաևված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող՝ Գավաո համայնքի 05-001-0357-0007, 05-001-357-007-01/11-13 
կադաստրայիև ծածկազրերով հողատեսքերը հանղիսանում Է Անուշ Ավետիքի Մարտիրոսյանի 
սեփականությունը։
Անշարժ գույքերի համար վճարմաև ենթակա գույքահարկը կազմում Է 39050/երեսունինն հազար 
հիսուն/ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2017–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Անուշ Ավետիքի 
Մարտիրոսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժւսմկետում 
չփսորելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 12700/տւսսներկու հազար յոթ հսւրյուր/ 
ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հողվածի 1 ֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցվտծ վարչական 
վարույթի շրջանակւսներում 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 31.10.2022թ. ծանուցում 37.ժ3ր3ր.3րո 
կայքում/ Անուշ Ավետիքի Մարտիրոսյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
17.11,2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշւսճ ծանուցվսւծ Անուշ Ավետիքի 
Մարտիրոսյանի բացւսկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանաղրության 45 ֊ր ղ  հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պայւաավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքսւզրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 224 ֊րղ հողվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված վարզով Հայաստանի Հանրապետության հւսմայևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արղյուևքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկւսյին օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կսւզմակերպությունևերը և ֆիզիկսւկան սւնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այղ թվում Օրենսզրքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված 
ղեպքերում ու վարզով հաշփսրկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները /  անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս ղեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվսւծով սահմանված աոանձնահատկությունները։
Համաձայն ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 46 ֊յւղ հողվածի տեղական հսւրկերի զծով հարկային 
պսւրտավորությունների կւստարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսզրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարմսւն եևթւսկահարկի, ինչպես նաև ղրա զծով տույժեյւի և /կամ/ տուզաևքների 
զումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի զանձւսպետակաև հաշվին։ Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարզով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վևրոզրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանաղրությամբ, ԼԼ հարկւսյին օրեևսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավակաև սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րղ, 58–60֊րղ հողվածևերով, որոշումեմ

1. Անուշ Ավետիքի Մարտիրոսյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղւսմենը 
51750/հիսունմեկ հազար յոթ 1ւարյուր հիսուն/ՀՀ ղրամ, որպես 05-001-0357-0007, 05-001-357-007-01/11–
13 կաղաստրայիև ծսւծկազրերով զույքերի զույքահարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավաոի հսւմայնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ըևթւսցքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան ՝ 
ևրկւսմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկասոսրելու ղեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված վարզով այն եևթսւկա է հարկաղիր 
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
ղւսռնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրսւկանացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրսւպետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋոզՋ|փՋզՁթ6էՋրՁՈ@§աՋմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 949-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Նելլի Միշայի 1սաչւստրյւսնը (անձնազիր ՃՏ0660644, ԼԾԼ 6909730577 հաշվսաված ԼԼ 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ ձացառաա թղմ...) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հստկայիև օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատսւրել զույքահարկ վճարելու 
պարտւսկաևությունևերը, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31 ֊ի և  «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով 
Գավառի համսւյնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրևերի զսւևձմաև հւսրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
ւիսրույթի ւհսսին» ձայաստաևի 2,անրապետության օրենքով սահմանված վարզով հսւրուցւիսծ և 
իրակսւնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամաևքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյևկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, ւիսրչակւսն 
մարւվւևը հասւոատված է հաւէարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ 2.ԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2,սւմւսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվւսծ ԼԼ Պարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկուլ հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-1039-0424, 05-001-540-007-01/11-13 
կաղասւորւսյին ծւսծկազրերով հողատեսքերը հանղիսանում է Նելփ Միշայի 1սաչատրյսւնի 
սեփակաևությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենյծակա զույքահւսրկը կազմում է 57900/հիսունյոլՅ հազար ինն 
հարյուր/2,2, ղրւսւք, ինչը 2017–2021թթ. ժսւմաևակահատվածում չի վճարվել, իսկ Նելփ Միշայի 
Իյաչատրյւսնի կողմից նշւիսծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանվւսծ ժամկետում 
չվճսղւելու ւսրղյունքուլք ւսռաջացել է զույքահարկի համար տույժ 27950/քսւսնյոթ հազար ինն հսւրյուր 
հիսուն/ ԼԼ ղրւսւփ չսւփուի
2022 յ»վականի հոկտեմբեյփ 31-ին «Վայւչարարության ե վարչական վարույթի լքլսսիև» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետւսրաևում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թւիոկանի նոյեմբերի 17-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումնեյւ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 31.10.2022թ. ծանուցոււք ՁշժչւրՋր.Յա 
կայքում/ Նելփ Միշայի 1սլսչսւտրյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վւսրչական ւխւրույթի լսումներին։
17.11.2022յծ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել եև պատշաճ ծւււնուցվւսծ Նելփ Միշայի 
Իյաչատրյւսնի բացակայությամբ։



ԼՀ. Սւսհմաեադրությաև 45 ֊ր դ  հոդվածի համւսձայն՝ յուրւսքաևչյուր ոք պարտավոր է օրեէւքով 
սահմանված վարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մուտքսւգրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Հսւմաձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներիև 
սեփակաևության իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կարդով ձայւսստանի Հսւնրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
Է, որը կաիւվսւծ չե հարկ վճարողների տնտեսական դոյւծունեության արդյունքներից։
2,ւսմաձւսյև ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները ե ֆիզիկակւսն անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորությսւն գումարները / անշարժ 
դույքի դտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոանձնահւստկությունները։ 
ձամաձայն ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կատարուն /մստում/ է հսւմւսրվում Օրեևսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակսւհսւրկի, ինչպես նան դրա դծով տույժերի և /կսւմ/ տուդանքների 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի դաևձապետական հաշվին։ Հսւմաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետևերից ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Հսւմաձայն «Տեղական իևքնակաոավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմանված կարդով կազմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղևկավարվելով ԼԼ Սահմաևադրությւսմբ, ԼԼ հարկային օրեևսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավսւկսւն սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
և վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. Նելլի Միշայի 1սաչսւտրյաևից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 85850/ութսունհինդ 
հազար ութ հսդդուր հիսուն/ ԼԼ դրամ, որպես 05-001-1039-0424, 05-001-540-007-01/11-13 կադաստրայիև 
ծսւծկագրերով դույքերի դույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարդով բողոքարկվել Գավառի հսւմայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու սւմսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրսւպետության վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյա ժսւմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատսւրելու դեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կւստարման՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքարկելի 
ղսւռնալուց եռամսյսւ ժամկետում։
4. Սույև որոշման կւստարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշսւճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։

Հ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

20^քթ. ձ
ք. Գավառ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^^§հ^^Ջբ6էՋրՋՈ@§աա1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 950-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Աշխեն Լուկաշենի Օհանյաևը (անձնազիր Ճ.&0220118, ՀԾՀ 5803630802 հաշվառված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ Լ. Աբրսւհամյան 2ւի սւուև 7) հանղիսաևալով 
զույքահարկ վճարող սուրյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմաևված կարզով չի կսւաարել զույքահարկ 
վճսւրելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31 ֊ի և  
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական փպաւյթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի ւսշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձմաև հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
ւիսրչւսկւսն վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանվւսծ կարզով հարուցված 
և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզաւքսւնքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչւսկւսն ւնւտմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսւհսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սւսհմւսևւիսծ 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-001-0503-0005, 05-001-0504-0073 
կաղաաորւսյին ծածկազրերով հողատեսքերը հանղիսանում Է Աշխեն Լուկաշենի Օհւսնյւսնի 
սեփականությունը։
Անշւսրժ զույքերի հաւնսր ւ1ճւսրմսւև եևթսւկա գույքւսհարկը կսպմում Է 138500/մեկ հարյուր երեսունութ 
հազար հինգ հւսրյուր/ՀՀ դրւսւԼ ինչը 2013–2021թթ. ժամանւսկւսհատւլածում չի վճարվել, իսկ Աշխեն 
Լուկաշենի Օհաևյանի կողմից նշված ժամաևակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 95000/իննսունհինզ հազար/ 
ՀՀ ղրւսւքի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մաւփև» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մսւսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանում հարուցւիսծ վստչակաև 
վւսրույթի շրջաևականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին հրավիրվելեն վստչւսկան վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 31.10.2022թ. ծանուցում ՋշժՋրտր.Ջա 
կւսյքում/ Աշխեն Լուկաշենի Օհանյաևը։ Վերջինս չի ևերկւսյացել փսրչական վարույթի լսումներին։ 
17.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականսւցվել են պատշաճ ծանուցփսծ Աշխեն Լուկւււշենի 
Օհանյւսնի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաեադրությաե 45 ֊րդ  հոդվածի համաձայև՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքւսյին բյուջե 
մուտքւսգրվող պարտսւդիր այլ վճսւրոււքներ։
Հսււհսձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 224 ֊րդ հոդվածի անշարժ գույքի հւսրկը հարկ վճւսրողներին 
սևփւսկանության իրւսվունքով պատկւսնող հարկւէան օբյեկտ համարվող աևշւսրժ գույքի համար 
սահմաևված կարգով Հայաստանի Հաևրւսպետության համայնքների բյուջեևեր վճարվոդ տեղւսկւսև հարկ 
է, որր կսւխված չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական գործունեությսւն սւրդյունքներից։
Հաւևոձւսյն ԼԼ հւսրկային օրենսգրքի 236 ֊րդ հոդվածի կւսզմակերպությունները և ֆիզիկսւկւսն աևձինք 
անշարժ գույքի տւսրեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդւիււծի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կւսրգով հաշվարկւխւծ սւնշւսրժ գույքի հարկի պւսրտսււխրության գումւսրները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վւսյրի հւսմւսյնքի բյուջե են վճարում մինչև հւսրկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ՝ 
հւսշվի ւսոնելով սույն հոդվածով սահմանված ւսուսնձնահատկույծյունևերը։
Հսւլքւսձւսյն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 46 ֊րդ  հոդվածի տեղակւււն հարկերի գծով հարկւսյին 
պւսրւռւսվորությունների կատսւրում /ւհսրում/ է համսւրվում Օրենսգրքին համւսպաւոասխւսն 
հաշվստկւիոծ վճարմւսն եևթւսկահւսրկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի ե /կամ/ տուգսւևքների 
գումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պստտւսվորությունը հաշվսաոդ տեղական 
բյուջեի գւսնձապետւսկան հաշվին։ Հւսմւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
ւ(ճարոււ1ը սահմանված ժսւմկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվա հւսմար 
հարկ վճւսրողը կամ հարկւսյին գործւսկալը վճւսրում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չտփուի 
Համաձսւյն «Տեղւսկան ինքնակառաւիսրման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդւիոծի՝ հսսքայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիակաև փսւզորություն, օրենքով սահմանված կւսրգով կւսզմակերպում է գույքսւհարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սւսհմաևւիսծ կարգով կիրւսոում է համւսպատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյսւլից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմսւտիվ 
իյսսվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավսւրման ւհսսիև», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վւսրչակւսև վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդփսծնեյւով, որոշումևմ

1. Աշխևն Լուկսւշեևի Օհանյսւնից հօգուտ Գավաո հւսմւսյնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 233500/երկու 
հարյուր երեսուներեք հագար հինգ հարյուր/ ԼԼ դրամ, որպես 05-001-0503-0005, 05-001-0504–
0073 կադաստրային ծւսծկագրերով գույքերի գույքահարկերի գումար, ներւսոյւսլտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվելԳավսաի համսւյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օյւվսւնից երկու ամսվա ընթսւցքոււէ կաւ1 Հւսյւսստւսնի Հաևրապետությսւն վսւրչւսկան դատարան՝ 
ևրկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշլքան պւսհւսնջները չկւսւռարելու դեպքոււի «Վսւրչւսրւսրության հիմունքների և վարչսւկւսն 
վայտւյւփ մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սսւհւհսնւիսծ կարգով այն եևթւսկա է հարկադիր 
կւսսոսրման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն սւպահուխղ ծւսռայությսւն միջոցով ւսնբողոքարկելի 
դաոնսւլուց եոամսյա ժամկետոււհ
4. Սույն որոշմսւև կւսւռւպւման ընթւսցքի նկւստմամբ հսկողույծյունն իրակաևւսցնում է Գափսո հւսւէւսյնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւհռնում ընդունման ւևսսին օրենքով սահւէանվւսծ սյաւռշաճ իրազեկելու
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Հայաստանի Հանրապետությւսն Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
2.2., Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.օօա
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ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գառնիկ Հակոբի Պեաիկյանը (աևձնազիր ՃԸ0733897, ՀԾՀ 1412580536 հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ Բարեկամության փող.3) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պսւրտականությունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1 ֊ին  մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավառի համւսյևքապետարաևի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրների զանձմաև հարցի քևևությաև նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և 
իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հաևզամանքևերի բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական 
մւսրմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴԲԻՆԵԼԲԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող՝ Գավառ համայնքի 05-001-0450-0041-001, 05-001-450-041 
կաղաստրային ծածկւսզրերով հողատեսքերը հաևդիսանում է Գառնիկ Հակոբի Պետիկյսւնի 
սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթսւկա զույքահարկը կազմում է 105 000/մեկ հսւրյուր հինգ 
հազար/ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գառնիկ Հակոբի 
Պետիկյսւնի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 50300/հիսուն հազար երեք հարյույւ/ ՀՀ 
դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 31-իև «Վարչարարության ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1 ֊իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետարւսնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է/հիմք՝ 31.10.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա 
կայքում/ Գառնիկ Հակոբի Պետիկյանը։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական վարույթի լսումներին։
17.1 1 .2022|3. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Գառնիկ Հակոբի 
Պետիկյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմւսնադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությսւև իրավուևքով պատկաևող հսւրկման օբյեկտ համարվող անշայւժ զույքի համար 
սահմանված վարզով հայաստանի Հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության սւրդյունքներից։
Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կսւզմակերպությունները և ֆիզիկական ւսևձինբ 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հաշվւսրկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ՝ 
հսւշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները։
2,սւմաձայն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի զծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ է հսւմարվում Օրեևսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճսւրման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա զծով տույժերի և /կամ/ տուզաևքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի զանձսւպետական հւսշվին։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ՛ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությսւմբ, ՀՀ հարկային օրեևսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Գառնիկ Հակոբի Պետիկյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 155 300/մեկ հարյուր 
հիսունհինզ հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ, որպես 05-001-0450-0041-001, 05-001-450-041 կադաստրային 
ծածկազրերով զույքերի զույքահսւրկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գւսվաոի համայևքսւպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վալւչական դատարան 
երկամսյսւ ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությսւն միջոցով սւնբողոքսւրկելի 
դաոնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացնում է Գափսռ համայնքի 

ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔԲԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.ւսյւսստանի ձանրապետության Գեր|արբուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ, Գեղարբուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՁզՋր6էՋրՋո(3)§րոՁմ.<։օա

Բ Ր Օ Շ  ՌԻ Մ
17 ՆԲՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 952-Ա

ԳԲԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳԲԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԲԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԲՐԲՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎԲՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռազմիկ ձովհաևևեսի Գևորզյանը (աեձեազիր Ճ.Տ0408742, 2.Ծ2 1410400147 հաշվաոված ԼԼ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավաո 2,.Աբրահսւմյան 1փ 2-րդ նրբ. 26 տ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով սահմանված վարզով չի կատսւրել զույքահարկ 
կճարելու պարաակաևությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին 
«Վարչարարության հիմուևքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գւսվաոի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների գանձման հարցի բնևության նպատակով։ «Վարչարարության հիմուևքների և 
վարչական վարույթի մասին» 2,այաստանի 2,ւսնրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված 
ե իրսւկաևացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների 
բազմակողմանի, յրիվ ե օբյեկտիվ քևևությաև արդյունքում, բացսւհայտելով զործի բոյոր հանգամանքները, 
վարչական մսւրմինը հսատատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼԲԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ԼԼ ձարկային օրենսգրքով սահմանված 
զույքւսհւսրկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-001-0461-0003-001, 05-001-461-003֊
01 կադսատրային ծսւծկազրով հողատեսքերը հաևդիսաևում Է Ռազմիկ ձովհաննեսի Գեորզյանի 
սեփականությունը։
Աևշսդւժ զույքեյ՜ւի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 79 500/յոթանասունինն հազար 
հինգ հարյուր/2.2, դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Ռազմիկ 2ովհաննեսի 
Գեորզյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճարելու արդյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 22600/քսսւներկու հազար վեց հարյուր/ 
ԼԼ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համսւյնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնակաևերում 2022 թվականի նոյեմբերի 17-իև հրւսվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմբ 31.10.2022թ. ծանուցում ՁշճՁրՁրաա 
կայքում/ Ռազմիկ 2,ովհանևեսի Գևոյւզյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
17.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Ռազմիկ 
ձովհաննեսի Գեորզյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաեադրությաև 45-րդ հոդվսւծի համսւձայն՝ յուրաքանչյույ՜ւ ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձսւմաձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրավուևքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմաևված վարդով ձայաստաևի ձանրւսպետության համայևքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձսւմաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմաևված 
դէպքերուն ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության դումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունևերը։ 
ձսւմաձայն ԼԼ ձարկայիև օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կատարուն /մարում/ է հւսմարվում Օրենսգրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման եևթակահարկի, ինչպես նւսև դրա դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների 
դումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի գսւնձապետակաև հաշվին։ ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետնևրից ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքսւևչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և վճսդւևերը չվճարող աևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմսւնադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 ֊րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով, ռրռշռւմ եմ

1. Ռազմիկ ձովհաննեսի Գևորդյանից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 102 100/մեկ 
հարյուր երկու հազար մեկ հարյոլր/ ձձ դրամ, որպես 05-001-0461-0003-001,05-001-461 ֊003–
01 կսպաստրային ծածկադրով դույքերի դույքահարկերի գումար, ներսայալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու սւմսվա ըևթացքում կամ ձայաստանի ձաևրւսպետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկսւտարելու 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 աևբողոքարկելի 
դառևալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողություևն իրականացևում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվաև հաջորդող օրը։
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Քաղաքացի Սերժիկ Սուրենի Գրիզորյաևը (աևձնազիր ՃՈ0333534, ՀԾՀ՝ 3003710575 հաշվաոված ԼԼ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Ազատության փ 15շ/32) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կւստարել զույքահարկ վճարելու 
պսւրաականությունևերը, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31 ֊ի ն  «Վարչւսրւսրության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մւսսի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավւսոի համայնքապետւսրանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքսւհւսրկի 
զումսւրների զանձման հւսրցի քննության նսյաաակով։ «Վարչարարությաև հիմունքների ե վարչական 
վարույլծի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմաևված վարզով հարուցվւսծ և 
իրակւսևացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հաևզամանքները, վարչական 
մարմիևը հսւստատված Է համարում հետնյալը.
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Համւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվսւծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող՜ Գավաո համայնքի 05-001-0000-0000-001, կաղաստրային 
ծածկազրով հողատեսքը հանդիսանում Է Սերժիկ Սուրենի Գրիզորյանի սեփականություևր։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահւսրկր կազմում Է 65650/վաթսունհինզ հազար վեց 
հայդ ուր հիսուն/ՀՀ դրամ, ինչը 2008֊2021թյծ. ժամանակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Սերժիկ Սուրենի 
Գրիզորյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում ւսոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 22600/քսսւներկու հազար վեց հսղղուր/ 
ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոզվսւծի 1-ին մսաի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետւսրւսնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսնւսկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումևեյւ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 31.10.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա 
կայքում/ Սերժիկ Սուրենի Գրիզորյսւնը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումևերին։
17.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել եև պատշաճ ծանուցված Սերժիկ Սուրենի 
Գրիզորյանի բացակայությսւմբ։
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ՀՀ Սահմանադրությւսե 45-րդ հոդվածի համսւձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաւսրել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համսւձայն ԼԼ Հարկային օրեևսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկր հարկ վճարողներին 
սեւիլս կւսնության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ դույքի հաւհսր 
սահմանված վարդով Հայաստանի Հաևրապետությաև համսդևքների րյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։
Համսւձայն ԼԼ հարկսդին օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերը և ֆիզիկական անձինք 
ւսնշսւրժ դույքի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու վարդով հւսշվարկւիոծ անշարժ դույքի հարկի պսւրտավորության դումարները / անշարժ 
դույքի դտևվելու վայրի հաւհսյնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ 
հսւշվի առնելով սույն հողվածով սահմւսնված առանձնահատկությունները։
Հւսւհսձւսյն ԼԼ Հարկային օրեևււդըբի 46-րդ հոդվւսծի տեդւսկան հւսրկերի դծու| հարկւսյին 
ւդարտավորություևևերի կատարում /մարում/ է հաւհսրվում Օրենսդրքին հաւէապսւտասխւսն 
հւսշվարկվսւծ վճարման ենթւսկահարկի, ինչպես ևաև դրւս դծով տույժերի և /՛կամ/ տուդանքևերի 
դումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտւսվորություևը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի դանձապետակսւն հաշվիև։ Համսւձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի 
վճսւրոււ1ը սւսհմաևվւսծ ժամկետևերից ուշացնելու դեպքում ժւսւփետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճւսրողը կամ հարկային դործակալը վճւսրում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսփով։
Համսւձայն «Տեղական ինքնակւսռւսվւսրման մւսսին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդւիսծի՝ հսւմւսյնբի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարդով կւսզմակերպում է դույքահսւրկի 
դսւևձումը, ինչպես ևաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսևձանց նկատմամբ 
օրենքով սւսհմաևված վարդով կիրսաում է համւսպւստասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությաւքբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Սերժիկ Սուրենի Գրիդորյաևից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե դանձելընդաւ(ենը 88250/ութսունութ 
հազար երկու հսւրյուր հիսուն/ ԼԼ դրամ, որպես 05-001-0000-0000-001 կաղաստրային ծածկազրով 
դույքերի դույքահարկերի դումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավառի համայևքապևտին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրւիսևից երկու ւսմսւիս ընթւսցքում կւսմ Հայաստանի Հւսնրապետության վարչական դատարան՝ 
երկսււքպա ժսւմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի ւհսսիև» ԼԼ օրենքի 88 ֊ր դ  հոդւիսծով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կսոուսրման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքարկելի 
դառնալուց եռամսյա Ժամկետոււ1։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացևոււ1 է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հւսջորդող օրը։

/  ՀԱՄԱՅՆՔԻ

20.22թ. Լ. 
ք.Գավսա
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Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ. Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋթ6էՋրՋո@§աա1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Ի1 954-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արմեն Ափկի Գեորզյանը (աևձնագիր ՃԱ0420368, ՀԾՀ 2203870745 հաշվառված ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Հացառսւտ թղմ....) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային 
օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատսւրել զույքահարկ վճարելու պարտականություևները, ինչի 
կապւսկցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31 ֊ին  «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավառի 
համայևքապեաարանի աշխաաւսկազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումստների 
զանձման հարցի քևևության նպատակով։ «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի 
մասին» 2,այւսստանի հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացվսւծ 
վայւչւսկան վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզւսմանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ 
քննությւսն արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզսւմանքները, վարչական մարմինը 
հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2,ամսւձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ԼԼ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-1031-0057, 05-001-1028-0026, 05– 
001-1090-0057, 05-001-1080-0341, 05-001-1039-0417 կաղաստրսւյին ծածկազրով հողատեսքերը 
հաևղիսաևում են Արմեն Ափկի Գևորզյաևի սեփակաևություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճւսրման ենթակա զույքահարկը կազմում է 39000/երեսունինն հազար/ՀՀ դրամ, 
ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Արմեն Ափկի Գևորզյանի կողմից նշվսւծ 
ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճսղւելու արդյունքում 
առաջսւցել է զույքահարկի համար տույժ 18500/տսւսնութ հազար հինզ հարյույւ/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբերի 31-իև «Վարչարարությաև և վստչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ” կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակսւներում 2022 թվակաևի նոյեմբերի 17-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 31.10.2022թ. ծանուցում ^շժ^ր^ր.Ջա 
կսւյքում/ Արմեն Ափկի Գեորզյանը։ Վերջիևս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
17.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումնելւն իրակաևացվել են պատշաճ ծանուցված Արմեն Ափկի 
Գևորզյանի բացակայությամբ։
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ձձ Սւսհմանադրությաև 45-րդ հոդվածի հւսմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համսդնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կարդով ձայ աստ անի ձանրսւպետության հաւհսյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկակւսն անձինք 
ւսնշարժ դույքի տարեկան գումարները /այդ թփա1 Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտսւվորության գումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հսւշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահւստկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային 
ւդարտավորությունների կատարուն /մարում/ է համսւրվոււք Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթւսկահւսրկի, ինչպես նան դրա դծով տույժերի և /կամ/ տուդսւնքևերի 
դոււհսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի դսւևձապետական հսւշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հւսմայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորույտյուն, օրենքով սահմանված կարդով կազմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդուլ կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից ե ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. Արմեն Ալիկի Գևորդյանից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 57 500/հիսունյոթ 
հազար հինգ հարյուր/ ձձ դրամ, որպես 05-001-1031-0057, 05-001-1028-0026, 05-001-1090-0057, 05-001-1080– 
0341,05-001-1039-0417 կադւսստրւսյին ծածկադրերով դույքերի դույքւսհսւրկերի գումար, ներառյալ 
տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարդով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվաևից երկու սւմսւիս ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետությսւև վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժւսմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վսւրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կսւրդուլ ւսյև ենթսւկւս է հարկադիր 
կւստարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապւսհուխղ ծառայությաև միջոցով ւսնբողոքւսրկելի 
դառնալուց եռամսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշլքաև կւստարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացնում է Գսւփսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւհոևում ընդունման մասին օրենքով սւսհմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսև հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.այ սատանի 2.սւնրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՋզծբ6էՋրՋՈ@§րոՋւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
17 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 955-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գրիզոր Գարեզիևի Միրիբյաևը (անձնազիր Ճ.Ի10700824, 2Ծ2, 2309881260, հաշվառված ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավառ Ալեքսանդր Ղամարյան փողոց տուն 38) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կսղւզով չի 
կաաարել զույքահարկ վճարելու պարտւսկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
հոկտեմբերի 31-իև «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավսաի համայնքաւղետարանի աշխատակազմում 
հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ն իրակսւնսւցված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի 
փաստական հւսնզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆԳՈԻՆԵԼՌԻ 2.ԱՄԱԲ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2,ամսւձայն ԼԼ ձՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցևերի հաշվառման ու զնահատմսւն 
տվյալեերի, ՍՃ.2 31512-01 մակնիշի 31 ԼՕ 321.ՐՕՔՕ ՏՏՕՕՔԲ 1.4 I մակնիշի 34 Ք2 686 պետհամարանիշի 
փոխւսղրամիջոցները հանդիսանում են Գրիզոր Գսւրեզինի Միրիբյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ 
ձարկային օրեևսզրքվ հանդիսանում են հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կւսզմում Է 91000/իննսունմեկ հազար/ ԼԼ ղրսւմ, ինչը 
2014–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գրիզոր Գսւրեզինի Միրիբյանի կողմից նշված 
ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
առւսջացել Է զույքահարկի համար տույժ 26200/քսաևվեց հազար երկու հսւրյուր/2.2. դրամի չափով։
2022 թվականի հոկտեմբեյփ 31-ին «Վարչարարության և վարչական փպաւյթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 3 1 .10 .2022թ. ծանուցում 
Ձ2ճ3ր3ր.3ա կայքում/ Գրիզոր Գսւրեզինի Միրիբյաևը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 17 .11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցվսւծ 
Գրիզոր Գսւրեզինի Միրիբյանի բսւցակայությամբ։
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ՀՀ Սահմանադրությւսև 45-րդ հոդվածի համաձայև՝ յուրաբաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, աուրքեր, կասոսրել պետական կամ համայնքսդին բյուջե 
մուաբսւդրվոդ պարաադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրւսվունքով պսւտկանող հարկմաև օբյեկա համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով Հսւյսատանի Հանրապետության համայևքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
Է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության ւսրդյունքներից։
Համւսձւսյն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կագմակերպություններն ու ֆիզիկական աևձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի՝ տեղական հարկ երի գծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մսւրում/ է 
համւսրվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա 
գծով տույժերի ե /կամ/ տուգսւնքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 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։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրսւմիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրւսնցմւսն /հսւշվաոմաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմաևված կարգով կւսզմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձսւնց ևկաամամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելննլով վերոգրյսւլից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմաևադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով, որոշումեմ

1. Գրիգոր Գարեգինի Միրիբյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 117200/մեկ 
հարյուր տասևյոթ հազար երկու հարյուր/ՀՀ դրամ որպես ՍՃ2 31512-01 մակնիշի 31 ԼՕ 321,1/0111) 
ՏՏՐՕ&Բ 1.4 I մակնիշի 34 Բ2 686 պետհամւսրաևիշի փոխադրամիջոցների գույքահարկի գումար, 
ևերաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվելԳւսփսոի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ըևթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթւսկւս է հարկադիր 
կատսւրման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայոլթյան միջոցով անբողոքարկելի 
դաոնւսլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմւսն կատսւրման ընթացքի նկատմսւմբ հսկողությունն իրակսւևացևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունմւսն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ֊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հւսնրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՋոզՁ§հՋզՋր6էՅրՋՈ@§աՋմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 95 6 ֊ Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Համլետ Միրզաջանի Նունուշյանը (անձնազիր՝ ՃԸ0223281, ՀԾՀ՝ 2010560973, հաշվառված ՀՀ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք ք Գավաո Ազաաության 16/24) հաևղիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-իև «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով 
Գավառի համսւյևքապետարանի աշխւստակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրների զանձմաև հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հւսնրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հսւնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համսւձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-001 ֊0000-0000-001,05-001 ֊000-000 ֊ 
01/11-13 կաղաստրային ծածկազրով անշարժ զույքը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված 
փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման տվյսւլների \Ղ)Լ\^0 144 մակնիշի 31 ՏՍ 
363 պետհամարւսնիշի փոխաղրսւմիջոցը հանղիսւսնում են Համլետ Միրզաջանի Նունուշյսւնի 
սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման եևթակա զույքահարկը կազմում Է 60000/վաթսուն հւսզար/ՀՀ դրամ, 
ինչը 2008-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Համլետ Միրզաջանի Նունուշյաևի կողմից 
նշված ժամանակւսհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 27300/քսանյոթ հազար երեք հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։ 
Փոխաղրամիջոցի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 23700/քսաներեք հազար յոթ 
հարյուր/ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2019-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Համլետ Միրզաջանի 
Նունուշյսւնի կողմից նշված ժամսւնակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 72100/յոթանսւսուներկու հազար մեկ 
հսւրյուր//ՀՀ ղյաւմի չափով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի 
մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետւսրանում 
հարուցված վարչական վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 17 ֊ին հրավիրվել են 
վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 31.10.2022թ. 
ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա կայքում/ Համլետ Միրզաջանի Նունուշյանը։ ՎԵրջինս չի ևերկայացել վարչական 
փպւույթի լսումներին։ 17 .11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ 
ծւսնուցված Համլետ Միրզաջանի Նունուշյաևի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմաևաղրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքւսյին բյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրւսվունքով պատկանող հարկման օբյեկտ հսւմարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արղյունքներից։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 239-րղ հոդվածի՜փոխաղրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրսւվունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիների համար 
սահմանված վարզով Հայաստանի Հանրապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հայւկ վճայւողների տնտեսական զործունեության սւրղյունքնեյւից։ Համաձայն ՀՀ 
հարկային օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպություևները ե ֆիզիկական անձինք անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսզլւքի 231 –րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
վարզով հսւշվւսրկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորությւսն գումարները / անշարժ զույքի զտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հաշվի առնելով 
սույն հոդվածով սահմանված աոանձնսւհատկությունևերը։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի՜փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կսւզմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի՝ տեղական հարկերի զծով հարկային 
պւսրտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարմաև ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրա զծով տույժերիև /կամ/ տուզանբների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի զանձսւպետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։ Համաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմաևաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվակաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և փպւչսւկաև վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Համլետ Միրզաջւսնի Նունուշյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 183 100/մեկ 
հսղղուր ութսուներեք հազար մեկ հայղուր/ՀՀ դրամ որպես 05-001-0000-0000-001,05-001-000-000-01/11– 
13կաղւսստրային ծածկսւզրերով անշարժ զույքերի, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրւսմաղրված փոխաղրամիջոցների 
հաշվառմաև ու զնահատման տփալևեյփ ձմՉԼՀ/Օ 144 մակնիշի 31 ՏՍ 363 պետհամարսւնիշի 
փոխաղրամիջոցի զույքւսհարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կալւզով բողոքարկվել Գավառի համայնքապեաին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյսւ ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վսղւույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությւսն միջոցով անբողոքարկելի 
ղառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացևում է Գավառ համայնքի



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հւսևրապետությւսև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՅր^^Ջ§հՋ^Ջք6էՋրՋո@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 14 957-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՈԻՌՆԱԶՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ՐՂ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 
14 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱքսԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՔԱՋԻԿ ՎԱՆՈԻՇԻ ԳՈՐԳՅԱՆԻ 
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող ւիաստաթղթերը չպահպսւնված անհատական 
բնակելի տևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ի ն  հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հոդվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավարության 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրւսպետությաև քաղաքայիև ե զյուղական բնակավայրերուն 
ներբևակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվաևափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի հսւմարակալմաև, 
հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցմաև կարզը հաստատելու ն հասցեևերի 
զրանցմւսև լիսւզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևևեր կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ ֊ի  14 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղուևելով 10.11.2022թ. տրված Գավառի հողային բարեփոխումների և 
սեփականաշևորհման հանձևաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քաղվածքը, ըստ օրենքի 
ժառանզության իրսւվուևքի վկւսյագրով /տրված 07.11.2022թ./ զույքի նկատմամբ ժառսւևզ Քաջիկ 
Վաևուշի Գորզյաևի /ծևված 25.08.1958թ./ լիազորվսւծ անձ /լիազորսպիր տրված 10.01.2022թ./ 
Գեղսւմ Հովհաևևեսի Վարղաևյաևի /ծնված 11.08.1960թ./ դիմումը, «1սաչատուր Ավեյաև» Ա Ձ ֊ի  
կողմից տրված հողամասի և շինություևևերի հատակազծերը, հսւմաձայև որոնց Գավառ 
համայնքի Հացառատ թաղամասի Բուռնազյւսև փողոց 4-րղ նրբանցք թիվ 14 հասցեում զտևվող 
հողամասը չւսփազրվել Է, հատկացվելէ 0.06 հա, ինչը փաստսւցի կազմում է 0.05733 հսւ, որը 
Քաջիկ Վաևուշի Գորզյաևին /ծևված 25.08.1958թ./ ժառանզության իրավուևքով պաակաևող 
հողամասն է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 350.12 քմ ընդհանուր մակերեսով 
շենք-շինություևևերի /կառուցված 1960–1970թթ./ կառուցման ու սպասարկման համար 
անհրաժեշտ 0.05733 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60-րղ հոդվածով 
սահմանված սահմաևափակումների ցանկում, ինչպես նաև իևժեևերատրաևսպորտայիև 
օբյեկտների օտւսրմաև զոտիևերում, չի առսւջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերսւկանզնել Գավառ համայնքի ձացառատ թաղամասի Բուռեազյաև փողոց 4-րղ նրբանցք 
թիվ 14 հսւսցեում գտնվող գույքային միավորի նկատմամբ Քաջիկ Վաևուշի Գորգյաևի /ծնված 
25.08.1958թ ֊իև/ հողօգաագործմսւև իրավունքը, բնակելի տան կառուցման և սպասարկման 
համար հատկացված հողամասի գույքային իրավունքևերը ճաևաչելով ևրա սեփականության 
իրավունքը 0.05733 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի ե օրինական կառուցված 350.12 քմ 
ընդհանուր մակերեսով շիևություևևերի /կառուցված 1960–1970թթ./ նկատմամբ՝ որպես 
օրինական տիրապետվող գույք։
2. Անշարժ գույքին տրամաղրել Գավառ համայնք, ձացւսռատ թաղամաս, Բուռևազյւսն փողոց, 4– 
րդ նրբանցք, թիվ 14 հասցեև։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղսատրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրւսևցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքևերի պետական 
գլւանցում կւստարելու համար։
4. Որոշման կսւտարմաև հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

20 –ՈԼը. ե֊Յվ-էվ/փ I 
ք.Գավսա

-



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՁզպ36էՋրՁՈ@§րոա1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ո 958-Ա

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Տիզրան Խաչիկի Իգիթյանը (անձնազիր 000964882, ՀԾՀ 3901810225, հաշվառված 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Նարեկսւցու ւիող. 4-րղ ւիկղ. աուն 1) 
հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուրյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի 
կաաարել զույքահարկ վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաւռակազւհււմ 
հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ գույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրակւսնսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փասւռսւկան հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔ Բ ֊ի  կողմից արամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոմաև ու զնահատման 
տվյալների, ՃԸՍԽՃ ՐմԲՃ - 3,5 մակնիշի 35 ԽԼ 896, ՕՃ2 2705 մակնիշի 34 205, VՃ2 2103 մակնիշի 33
ՍԲ 256 պետհամարանիշերի փոխաղրամիջոցևերը հանղիսաևում են Տիզրան Խաչիկի Իզիթյանի 
սեփակւսնություևը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսաևում են հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համւսր վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում Է 480 000/չորս հարյուր ութսուն հազար/ՀՀ 
ղրամ, ինչը 2018-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Տիզրան Խաչիկի Իզիթյւսնի կողմից 
նշված ժամսւնակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
առւսջացել Է գույքահարկի համար տույժ 138 000/մեկ հարյուր երեսունութ հազալնՀՀ ղրամի չտփուի 
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարւսրության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակսւներում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվելեն վարչական վարույյ&ի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցւփլ Է /հիմք 01.11.2022թ. ծանուցում Ջ2ճՋրՋր.Ջա 
կայքում/ Տիզրան Խաչիկի Իգիթյանը։ ՎԵրջիևս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
18.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանռւցված Տիզրան Խաչիկի 
Իզիթյանի բսւցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմսւնադրության 45 ֊ր ղ  հոդվածի համաձայե՝ յուըաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքւսզրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համսւձայն ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրսւմիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներիև 
սեփականությսւն իրավունքով պաականող հարկման օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիևերի համար 
սահմանված վարզով Հայաստանի Հանրապետության համայևքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեությսւն արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 240-րղ հոդվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկական անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 46-րղ 
հոդվածի տեղական հսւրկերի զծով հարկային պարաավորություևների կատարում /մսւրում/ է 
հսւմսւրվում Օրեևսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահսւրկի, ինչպես ևաև ղրա 
զծով տույժերի ե /կամ/ տուգանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պարտավորությունը հաշվառող տեղական բյուջեի զանձապետսւկան հսւշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետսւևց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հոդվածի 
կսպմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
դումարները իրենց պետական զրանցմսւն /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնակաուսվարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկսւվարվելով ՀՀ Սահմանսւղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58–60֊րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Տիզրան Խաչիկի Իզիթյաևից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 618 000/վեց հսւրյուր 
աասնութ հազար/ ՀՀ դրամ որպես ճ(ՅՍ1Նձ 1\4ԲՃ - 3,5 մակնիշի 35 ՔԼ 896, ՕՃ2 2705 մակնիշի 34 աՅ 205, 
ՆՃ2 2103 մակնիշի 33 ՍՕ 256 պետհամարսւնիշերի փոխաղրամիջոցների զույքահարկերի զումւսր, 
ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին՝ ղրա ուժի մեջ 
մանելու օրվւսևից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված վարզով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարմաև՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծստայության միջոցով՝ աևբողոքարկելի 
ղսանալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմաև ընթացքի նկատմամբ հսկողություևն իրականացևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորղող օրը։
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Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստւսնի 2ւսնրապետությաև Գեղարքոնեիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գաւիսռ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր^^Ջ§հ^^Ջք6էՋր^ո@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 1Տք 959-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ավեաիք Մամիկոնի Կիրակոսյաևը (աեձևազիր ՃՏ0641493, 2,02. 2501660099, հաշվաոված 22 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Սայսւթ-Նովայի փ. 6-րդ փկղ տուն 2) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, 22 հարկային օրենսգրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթսւկետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխատւսկազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի 2անրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրակսւնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քևնությւսն արդյունքում, բացսւհայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձսղն 22 2ՔԲ- ի կողմից ւռրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահսււոմւսն 
տվյալևերի, \Ն\.2 21102 մակնիշի 35 ԲԼ 932 պետհամարաևիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում Է Ավետիք 
Մամիկոնի Կիրակոսյանի սեփականությունը, ինչը 22 2արկւսյին օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող 
օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 60700/վաթսուն հազար յոթ հարյուր/ 22 դրամ, 
ինչը 2016–2021թթ. ժւսմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Ավետիք Մամիկոնի Կիրակոսյանի կողմից 
նշված ժամաևակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում 
աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ՝ 26600/քսանվեց հազար վեց հարյուր/22 դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1 ֊ի ն  «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսնւսկաներում 2022 յ^վականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 0 1 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
ԶշժՁւ՜Ջր.Ջա կայքում/ Ավետիք Մամիկոնի Կիյւակոսյաևը։ ՎԵրջինս չի ներկայսւցել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված 
Ավետիք Մամիկոնի Կիրակոսյանի բացակայությւսմբ։
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ձձ Սահմանադրությւսև 45-րդ հոդվածի համաձայև՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաևված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձսւմաձայն ԼԼ ձարկսւյիև օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրավուևքով պատկանող հւսրկման օբյեկտ համսւրվող փոխադրամիջոցիևերի հւսմար 
սահմանված վարդով ձւսյաստանի ձանրսւպետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությաև արդյունքներից։ 
ձսւմաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմւսկերպություևներև ու ֆիզիկակաև անձինք։ ձսւմաձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկային պարտավորությունների կատարուն /մւսրում/ է 
հւսմարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահւսրկի, ինչպես նաև դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդսւնքների դումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտսւվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետւսկան հաշվիև։
ձամւսձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետևերից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օըվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճսդւում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններև ու ֆիզիկակւսն անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրաևցմաև /հաշվառման/ վայյփ համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։
ձսւմաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված վարդով կսպմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմւսնադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմաւոիվ 
իրափսկան սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Ավևտիք Մամիկոնի Կիրակոսյսւնից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 
87300/ութսունյոթ հազար երեք հսւրյուր/ձձ դրամ որպես 21102 մւսկևիշի 35 ՐԼ 932 պետհամսւրանիշի 
փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար, ևերաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքւսրկվել Գւսվառի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձաևրապետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջևեյւը չկսւտարելու դեպքում, «Վայւչւսրսդաւթյաև հիմունքների և վարչական 
վսւրույյ-փ մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթսւկա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկադիր կատարումն ապահովող ծառայությւսն միջոցով՝ ւսնբողոքարկելի 
դւսռևալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրակւսնացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օըվան հաջորդող օրը։
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Հայաստանի Հաերապետությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր̂ ^Ջ§հՋ̂ Յթ6էՋրՋո( )̂§աՁ̂ Լ̂ օա
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18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 960-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՌՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հերմինե Պարզևի Ստեփւսնյաևը (անձնազիր ՃՏ0608803, ՀԾՀ 5911840790, հաշվսաված 
ՀՀ Արարատ, Մասիս, Արզավանղ, Կենտրոնական փող. տուն 81) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օլւենսզրքով սահմանված վարզով չի կատւսրել զույքահարկ վճարելու 
պայւտակաևությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-իև «Վարչարարությաև 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավառի համայնքապետարսւնի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումսւրների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վսւրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրակաևացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արդյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքևերը, վարչական մարմինը հսւստատված Է համարում հետնյալը.
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Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից սւրսւմաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահսւտման 
տփալների, ՐՕԲՍ ՕՕՍՍԱՃԲ. մակնիշի 34 ա  355 պետհամարսւնիշի փոխադրամիջոցը հանդիսանում Է 
Հերմինե Պարզևի Ստեփանյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրեևսզրքվ հանդիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմաև ենթակա զույքահարկը կազմում Է 142 000/մեկ հարյուր քառասուներկու հազար 
ՀՀ դրամ, ինչը 2016–2021թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Հերմինե Պարզևի Ստեփանյանի 
կողմից նշված ժամանակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արդյունքում աոաջսւցել Է զույքահարկի համար տույժ 43000/քառասուևերեք հազար/ ՀՀ դրամի չափով։ 
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետարւսնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևակաևերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 0 1 .11 .2022թ. ծանուցում 
ՋշժՋրՁր.Ձա կայքում/ Հերմինե Պարզևի Ստեփանյաևը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծսւնուցված 
Հերմինե Պարզևի Ստեփանյանի բացակայությամբ։
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ԼԼ Սահմւսնւսդրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համւսյնքային բյուջե 
մուտքազրվող պարտսւդիր այլ վճստումներ։
ձսւմաձւսյն ԼԼ ձարկսւյին օրենսգրքի 239 ֊րդ հոդվածի փոխադրսւմիջոցի գույքահարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփսւկանույՅյան իրավունքով պատկանող հսւրկման օբյեկտ հաւքարվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմաևված կարգով ձայաստսւնի հանրապետության համայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությսւն ստդյուևքներից։ 
ձամաձւսյն 2.2. հսդւկային օրենսգրքի 240 ֊րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակեյւպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ 2.ւսմաձայն ԼԼ 2,ւսրկային օրենսգրքի 46 ֊րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտւսվորությունների կատարում /մարում/ է 
հսւմւսրվում Օրենսգրքիև համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակա՚հարկի, ինչպես նաև դրա 
գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքների գումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գաևձապետական հաշվիև։ 
ձամւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2սւմւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշփսոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։
ձամաձւսյն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական փսպորություն, օրենքով սահմաևված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմւսմբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53 ֊րդ , 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. 2երմինե Պարգևի Ստեփաևյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 185 000/մեկ 
հարյուր ութսունհինգ հազար/2,2, դրամ որպես Ր011Բ ՐՕՍՕԱՃհ մակնիշի 34 ա  355 պետհամարանիշի 
փոխադրամիջոցի գույքահարկի գումար, ևերաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավսաի համայևքւսպետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվւս ընթացքում կամ 2այաստանի 2,անրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմաևված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատսւրման՝ ԼԼ ԱՆ 2ստկւսդիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքարկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատսւրման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականսւցնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սահմաևված պատշաճ իրազեկելու 
օյւվան հաջորդող օրը։
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2սւյաստանի 2անրապեւռությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր^^^§հՋ^^թ6էՁրՁՈ(5)§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 961-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Խաչատուր Արայի Մատակյանը (անձնազիր ՃԽ0285710, 2Ծ2 1510920501, հաշվաոված 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Ազաւռությւսն փ շ 12/16 ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականություևները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխսւաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» 2ւսյասւռւսնի 2անրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակսւնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հսւևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ԼԼ 2Ք Բ ֊ի  կողմից արամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվաոմաև ու զնահւսւռման 
տվյալների,\/օ1հտ^Ջ§6ո §օՄ մակնիշի 30 1\ա 077 պետհամսւրանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում Է 
Խաչատուր Արայի Մատակյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 52 500/հիսուներկու հազար հինգ հւսրյուր/22 
դրամ, ինչը 2015–2021թթ. ժամաևակսւհատվածում չի վճարվել, իսկ Խաչատուր Արայի Մատակյւսնի 
կողմից նշված ժամանակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում չվճարելու 
արդյունքում աոաջացելէ զույքահարկի համար տույժ 19 100/տասնինն հազար մեկ հւսրյուր/2,2, դրամի 
չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վայւչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1 ֊իև  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վսւրույթի շրջանւսկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվելեև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 0 1 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
Ձ2ժՋրՁր.յաւ կայքում/ Խաչատուր Արայի Մատակյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևացվել են պատշաճ ծւսնուցված 
Խաչատուր Արայի Մատակյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմանաղրության 45-րղ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպյւվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի՝փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարզով 2,սւյսատանի Հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճստողների տնտեսական զործունեության արղյուևբևերից։
Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 46-րղ 
հողվածի՝ տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մստում/ է 
համսւրվում Օրեևսզրքիև համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրա 
զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքների զումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զսւնձապետակաև հսւշվին։
Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401 –րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրանցմւսն /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսպորություև, օրենքով սահմանված վարզով կազմսւկերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սւսհմանաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Խաչատուր Արայի Մատակյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 
71600/յոթանասունմեկ հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ որպես \ րօ1հտաՋ§6ո §օմ մակնիշի 30 հ ա  077 
պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարզով բողոքսւրկվել Գավսաի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջնեյւը չկատսւրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հոդվածով սահմանված վարզով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
ղաոնալուց եոամսյսւ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողույծյունև իրսւկանացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսև հաջորղող օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

շօ2 ձկ>. /Ք
ք.Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ> Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՁ§հՅզ&բ6էՋրՋո@8րոՋւ1.օ։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւեի Ի1 962-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԱ1Ի ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մեսրոպ Արաեմի Պեարոսյանը (աևձնազիր՝ Ճ.Տ0595225, ՀԾՀ՝ 1407840738, հաշվառված 
ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավառ Գ. Միքայելյան փող 2 ֊ր ղ  ևրբ տուն 9 ) 
հաևղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի 
կատարել զույքահարկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ 
հողվսւծի 1-իև մասի ,,բ" եևթակետի հիմքով Գավառի համայևքապետարանի աշխատսւկազմում 
հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2,այսւստանի 2,անրապետությաև 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզւսմանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ԼԼ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվառմաև ու զնահատման 
տվյալների,՝\Ն\.2 21061 մակնիշի 34 ԲՏ 087 պետհամարանիշի ւիոխաղրամիջոցը հանղիսանում Է Մեսրոպ 
Արտեմի Պևտրոսյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ 2.արկսւյին օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող 
օբյեկտ։

Գույքի համար վճսղ՜ւման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 38500/երեսունութ հազար հինգ հսւրյուր/ՀՀ 
դրամ, ինչը 2017–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Մեսրոպ Արտեմի Պետրոսյանի կողմից 
նշված ժամսւնակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 10600/տաս հազար վեց հսւրյուր/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հոդւիսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 0 1 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
ՁշժՁրՁր.Ջա կւսյքում/ Մեսրոպ Արտեմի Պետրոսյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևացվելեն պատշաճ ծանուցված 
Մեսրոպ Այոռեմի Պետրոսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ հսւմսդնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրավուևքով պատկանող հարկմաև օբյեկտ հսւմարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձւսյաստանի ձանրսւպետության համայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությւսն արդյուևքներից։ 
ձւսմսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային պսւրտավորությունների կսւտւսրում /մարում/ է 
համւսրվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուդաևքևերի դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորություևը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։ 
ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքսւնչյույւ օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություևներն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վևրոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Մեսրոպ Արտեմի Պևտրոսյանից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 
49100/քսաասունինն հազար մեկ հարյուր/ ձձ դրամ որպես \հձձ 21061 մակնիշի 34 ԲՏ 
087 պևտհամարւսնիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար, ևերաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքսւպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվաևից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրսւպետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյսւ ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվաե հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյւսստաևի Հաևրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋոզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§աա1.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաեի Ա 963-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Զորիկ Վաչիկի 1սանդանյաևը (անձևագիր Ճ.Բ.0299850, ՀԾՀ 2404670336, հաշվաոված 
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Դեմիրճյան փող. տուն 46 ) հաևղիսաևալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթւսկետի հիմքով Գավաոի համայնքսւպետարանի աշխատւսկազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստւսնի Հաևրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հաևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հաևզամանքևերը, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից արամադրված փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու գնահատման 
տվյալներիՔՕՔԲ 1ՎՕԻ1ԲՏՕ 1.8 7 0  մակնիշի 33 ԲԼ 065 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը 
հանղիսանում Է Զորիկ Վաչիկի 1սանղանյաևի սեփականությունը, ինչը ՀՀ 2.արկւսյին օրենսզրքվ 
հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարմսւև ենթակա զույքահարկը կազմում Է 44000/քաուսսունչորս հւսզար/ՀՀ ղրւսմ, ինչը 
2018-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Զորիկ Վաչիկի 1սանղանյաևի կողմից նշված 
ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 10600/տաս հազար վեց հսւրյուր/ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքւսպետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 0 1 .11 .2022թ. ծանուցում 
ՁշմՅրՁր.Ձա կայքում/ Զորիկ Վաչիկի 1սանղանյանը։ ՎԵրջիևս չի ևերկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11 .2022թ. վարչական վսւրույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Զորիկ 
Վաչիկի 1սւսնդւսնյւսնի բւսցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանադրությաև 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պսւրաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կւստարել պետական կամ համսդնքային բյուջե 
մուտքւսդրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկսւյիև օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրսւվունքով պատկւսնող հարկման օբյեկտ համւսրվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմաևված կարգով ձւսյաստանի հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործուևեության արդյունքևերից։ 
ձամւսձւսյև ԼԼ հարկային օլ՜ւենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ Համաձայն ԼԼ ձար կային օրենսգրքի 46 ֊րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորությունների կատւսրում /մսւրում/ է 
համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հսւշվարկված վճարմսւն ենթակսւհարկի, ինչպես նաև դրա 
գծով տույժերի և /կւսմ/ տուզւսնքների գումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտսւվորությունը հաշվսաող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։ 
ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հաըկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվւսոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
ձամաձւսյն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրեևքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, իևչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրւսռում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և ղեկսւվարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով, որոշումեմ

1. Զորիկ Վաչիկի 1սանդանյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 54600/հիսունչորս 
հագար վեց հարյուր/ ԼԼ դրամ որպես ՐՕԲ.Բ հ40ԻաՏ0 1.8 ԳԲ մակնիշի 33 ԲԼ 065 
պետհամարսւնիշի փոխադրամիջոցի գույքահարկի գումար, ևերաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելոլ դեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությւսն միջոցով անբողոքարկելի 
դառնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկեյու 
օյւվաև հաջորդոդ օրը։
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2այաստսւնի 2անրապետությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@§աՅւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 964-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սերյոժա 2րսւչիկի Դաղոյանը (անձնազիր Ճ&0273618, 2Ծ2 2212750793, հաշվաոված 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Օգոստոսի 23-ի փող. 22 տուն) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճսւրելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայևքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումսւրների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի ձանրսւպետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հաևզամանքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձայև ԼԼ 2ՔԲ–ի կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման 
տփալների, 8 ա ^  520 I մակնիշի 34 1ՍԲ 713 պետհամարաևիշի փոխաղրսւմիջոցը հանղիսանում է 
Սերյոժա 2րաչիկի Դաղոյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ Պարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճայւմաև ենթակա զույքահարկը կազմում է 90 000/իննսուն հսւզայւ/22 դրամ, ինչը 2015–
2021 թթ– ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սեյւյոժա 2րսւչիկի Դաղոյանի կողմից նշված 
ժամանակահատվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 34200/երեսունչորս հազար երկու հւսրյուր/22 դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 0 1 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
Ջ2ժՅրՋր.Յա կայքում/ Սերյոժա 2րաչիկի Դաղոյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումնհրին։ 18 .11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված 
Սերյոժա 2րաչիկի Դաղոյանի բացակայությամբ։
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ՀՀ Սահմսւեադրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդյւքի 239 ֊րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հւսրկ 
է, որը կւսխփսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյուևքներից։
Հաւևսձայև ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկակւսն անձինք։ Հւսւևսձայև ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի զծու( հարկային պարտավորությունևերի կւստարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվսւրկված վճւսրմսւն ենթսւկահարկի, ինչպես նաև դրա 
զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծու( 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրւիս հսոհսր հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չսոիով։ Համւսձայն ՀՀ հարկային օրենսդյւքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրւսևցմաև /հաշվաոման/ ւիպրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
Հւսմաձայն «Տեղական իևքևակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություև, օրենքով սահմւսնված վարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևելով վերոզրյսւլից և ղեկւսւիսրվելով ՀՀ Սահմաևադրությաւփ, ՀՀ հայւկայիև օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմաև մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի ւնսսին» ՀՀ օրենքի 53 ֊րդ, 58–60֊րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Սեյւյոժա Հրաչիկի Դադոյւսնից հօզուտ Գավառ հւսմայնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 124 200/մեկ հարյուր 
քսսւնչորս հազար երկու հարյուր/ՀՀ դրամ որպես 81Վ\^ 520 I ւէակևիշի 34 ձ40 713 սյևտհամսւրւսնիշի 
փոիւադրւսմիջոցի զույքահարկի գումար, ներառյւսլտույժերը։
2. Սույն որոշոււփ կարող է վայւչական վարզով բողոքարկվելԳաւիսոի համայևքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու աւ1սվա ընթացքոււ1 կամ Հայւսստանի Հանրապետության վայւչական դւստարան՝ 
երկամսյա Ժսւմկետոււ1։
3. Սույն որոշլքան պահանջները չկսւտարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
ւլարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածուլ սահմանված վարզով այն եևթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկւսդիր կւսւոսւրումն ապւսհովող ծաոայության միջոցով աևբողոքւսրկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժւսւքկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկւստմամբ հսկողությունն իրսւկանացնում է Գավառ համւսյևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնոււք ընդունւհսն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկեյու



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստաևի ձանրսւպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՅզՔք6էՋրՋՈ@§աՋւ1.€օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաեի Ի1 965-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մարզիս Աշոտի ձովհանևիսյանը (անձնազիր ՃՐ0610186, ձԾձ 2102750213, հաշվաոված 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Ազատամարտիկների վաղ 4 ֊ր ղ  երբ. տուն 1 ) 
հանղիսաևալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հւպւկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի 
կատարել զույքահարկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավաոի համայևքապեւոարանի աշխատւսկազմում 
հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» հայաստանի ձանրապետությւսև 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացսւհայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՐԻ ձԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ԼԼ ձՔ Բ ֊ի  կողմից տրամաղրված ւիոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման 
տվյալների,Օբ61–ճ.տէրՁ 1,6 I մակնիշի 34 ա ւ  417, 34 I 417, ՝\հձ2 21214 մակնիշի 95 009
պետհամարանիշերի փոխւսղրամիջոցները հանդիսանում են Սարզիս Աշոտի ձովհւսննիսյանի 
սեփականությունը, ինչը ԼԼ ձարկային օրեևսզրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման եևթակա զույքահարկը կազմում Է 78500/յոթանասունութ հազար հինզ 
հսւրյուր/ձձ ղրամ, ինչը 2016–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սարզիս Աշոտի 
ձովհւսննիսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 20 700/քսւսն հազար յոթ հսւրյուր/ձձ 
ղրւսմի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետսւրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18 ֊ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 0 1 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
3շժ3ր3ր.3ա կսւյքում/ Սարզիս Աշոտի ձովհաևնիսյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված 
Սարզիս Աշոտի ձովհւսննիսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐԲԻՄԸ

ձձ Սահմանադրությսւն 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկւսյին օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարդով ձայաստանի ձանրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործուևեությսւն սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ 2,ւսմաձայն ԼԼ ձարկւսյին օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորությունևերի կատարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահայ՜ւկի, ինչպես նան դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորություևը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարդով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձւսնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոդրյալից և դեկավսւրվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ն վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Սարդիս Աշոտի ձովհաննիսյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 99
200/իննսունինն հազար երկու հարյուր/ ձձ դրամ որպես Օք61–ՎտէրՁ 1,6 I մակնիշի 34 417, ՆՎ2 21214
մակնիշի 95 ճ ճ  009 պեւոհամարսւնիշերի փոխադրամիջոցների դույքահսւրկերի գումար, ներառյալ 
տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարդով բողոքարկվել Գավաոի համայևքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթացքում կամ ձւսյաստանի ձանրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթակա Է հարկադիր 
կւստարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դաոնալուց եռսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացնում Է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվաև հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հւսնրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Յ§եՋ^Ջբ6է^րՋՈ@§աՁ^1.^օա

ԿԱՐԻՆԵ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ 009858481, ՏՐՎԱԾ 19.01.2018Թ. 040-ի 
ԿՈՂՄԻՑ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՏՐՈՆԱԺ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՂ ԳԵՎՈՐԳ ՎԱՀԵՆԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆԻՆ 

(ԱՆՁՆԱԳԻՐ Ճ70681994, ՏՐՎԱԾ 26.02.2021Թ. 040-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ՊԱՏՐՈՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈԻ
ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրսւվակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին եողվածի 2-րղ մսւսի, 
23-րղ և 38-րղ, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսզրքի 4 3 ֊ր դ  հոդվածևերով, «Տեղական 
ինքևակառավարմաև մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րղ եողվածի 1-իև 
մասի 24) և 36-րղ եողվածի 2-րղ մասի 2) կետերով, ՀՀ Կառավարության 2016թ. հուևիսի 2-ի 
«ւսևամակալությաև ե հոզաբարձության մարմինևերի կաևոևաղրություևը հաստատելու մասին» 
թիվ 631-Ն որոշմամբ, հիմք ըևղունելով խևսւմակալությաև և հոզաբարձության հանձնաժողովի 
եզրակացությունը, որոշումեմ

1. Չափահաս վատառողջ քաղաքացի Կարինե Վոլողյայի Վարղաևյաևի խնամքը, իրավուևքևերի 
իրականացումն ու ու պաշտպանությունր, պարտականություևևերի կատարումն ապահովելու 
նպատակով նրա նկատմամբ սահմանել պատրոևաժ և Գևորզ Վահեևի Ղարիբյաևին նշանակել 
նրսւև պատրոն (օգնական)։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում պաշտոևակաև հրապարակմաևը հաջորղող օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 966-Ա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՁթ6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ԲՌԻՆԻԱԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ Իր 18/4 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՄՐՑՈԻՅԹՈՎ 

ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հողվածի, «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրեևքի 35-րղ հողվածի 1-իև մասի 16) ե 24), 43-րղ հոդվածի 1– 
իև մասի 3) կետերի, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրեևսզրքի 76-րղ և 78-րղ, 80-րղ 
հողվածևերի ղրույթներով, հիմք ըևղուևելով Գավաոի համայևքապետւսրաևի մրցութային 
հւսևձևաժողովի 18.11.2022 թիվ 1 և թիվ 2 արձաևազրություևևերը, որոշում եմ

1. Գավսւո քաղաքի Բուևիաթյաև փողոց 18/4 հասցեում զտնվող 05-001-0376-0063 կաղաստրայիև 
ծածկազրով համայևքայիև սեփականություն հանդիսացող (անշարժ զույքի նկատմամբ 
իրավուևքևերի պետական զրանցմաև վկայական թիվ 04052021-05-0028), սահմաևափակումներ 
չունեցող, բնակավայրերի ևպատակայիև ևշանակությսւև ընդհանուր օզտազործման 
զործառնական ևշաևակությաև 0.00544հա մակերեսով հողատեսքը 20 /քսաև/ տարի 31.12.2042 
թվակաևը ևերաոյալ օզտազործման ժամկետով, կառուցապսւտմաև իրավուևքով, տարեկան 
22500 /քսաևերկու հազար հինզ հարյուր/ ՀՀ դրամ վճարով տրամաղրել մրցույթով հարթող 
Ճաևաչված Կարինե Արտիկի Մանուկյաևին։
2. Հաևձնարարելաշիւատակազմի իրսւվաբանակաև բսւժևի պետ Արա Գևորզյաևիև 2022 
թվականի նոյեմբերի 18-իև կայացած մրցույթում հարթող ճաևաչված Կարինե Արտիկի 
Մանուկյանի հետ օրենքով սահմաևված վարզով կնքել հողամասը կաոուցապատման 
իրավուևքով տրսւմադրելու մասին պայմանադիր։
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում պւսշւա 1 1 րաևը հաջորղող օրը։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ի1 967-Ա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հսւերապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ա/ՋհզՋ§հԶզպ)6արՋՈ@§ւաս1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Ի1 968-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հովհաննես Արտուշի Բոստանչյսւևը (անձնազիր 000440057, ՀԾՀ 2102870618, եաշվաոված 
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Անդրանիկի փող. 63 շ 17 ) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճսւրելու պարսաւկւսնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթսւկեաի հիմքով Գավաոի համայնքսւպեսւարանի աշխատակւսզմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձմաև հարցի քնևության նպատակով։
«Վստչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հսւևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությաև արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքնեյւը, վարչական մարմինը հաստատված է համալւում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂԲԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման 
տփալների,1ՎՏՔԸՏԲՏՏ 8ՏԻ12 Տ 320 մակնիշի 91 0ի4 009 պետհամսւրանիշի փոխաղրամիջոցը 
հանղիսանում է Հովհաննես Արտուշի Բոստաևչյաևի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ 
հանղիսւսնում են հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարմսւն եևթակսւ զույքահարկը կազմում է 565600/հիևզ հարյուր վաթսունհինզ հազար 
վեց հւսրյուր/ՀՀ ղրամ, ինչը 2014–2021թթ. ժամւսնսւկահատվածում չ|ւ վճարվել, իսկ Հովհաննես Արտուշի 
Բոստաևչյաևի կողմից նշված ժամանակահւստվսւծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 222 300/երկու հարյուր քսաներկու 
հազար եյւեք հւսրյուր/ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարությաև և վայւչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 0 1 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
ՅշժՋրա.Ջա կսւյքում/ Հովհաննես Արտուշի Բոստանչյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վայւչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված 
Հովհաննես Արսաւշի Բոստանչյւսնի բացակայությամբ։



ձձ Սահմւսևադրության 45 ֊ր դ  հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարատվոր է օրենքով 
սահմանված կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մուտքազրկող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավուևքով պաակաևող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով ձայսւստանի ձանրապետության համայնքնեյւի բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական զործունեությաև արդյուևքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կսւզմակերպություևևերն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորություևների կատարուն /մարում/ է 
համարվում Օրենսզրքիև համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթւսկսւհւսրկի, ինչպես նան դրա 
զծով տույժերի և /կամ/ ւռուզւսնքների զոււէարների վճարումը հսւմապատասխւսն հարկի զծով 
պւպւտսսիդւությունը հսւշվաոող տեղական բյուջեի զսւնձապետական հսւշւլին։ 
ձամւսձայն ձձ հսդւկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմսւնւիոծ ժամկեւոնևրից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքանչյուր օլ՜ւվւս հսււհսր հւււյւկ վճւսրողը կամ հսդւկւսյին 
զործսւկալը վճարոււէ է տույժ 0.04 տոկոսի չւսփով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի 
կսպմւսկերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինք ւիոխադրամիջոցևերի զույքահայ՜ւկի տարեկան 
զոււհսրևևրը իյ՜ւենց պեւռական զյւանցման /հաշվառմաև/ ւ|սւյլփ համայնքի բյուջե են կճւսրում մինչև 
հւսրկւսյին տարփս դեկտեւփեյփ 1-ը ևերաոյալ։
ձսւմաձւսյն «Տեղական ինքևակւսոաւիորմւսն մասին» ձձ օյւենքի 38-րդ հոդվածի՝ հաւհսյնքի ղեկավարը 
որպես սեփակւսն լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կւսզմսւկերպում է զույքահարկի 
զտնձոււ1ը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճսւրող անձանց նկատւ1աւ1բ 
օրենքով սսւհւհսնվւսծ կւսրզուլ կիրսաում է համւսպատասխսւն միջոցներ։
Եփելով վերոզյդւււլից և դեկւսւիսրվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հւսրկային օրևնսզրքուի «Նորմսւտիվ 
իրւսփսկւսն ակտեյփ մասին», «Տեղական ինքնակառաւիսրման մասին», «Վստչւսրարության հիմունքների 
ե վարչական վարույյյփ մասին» ձձ օրենքի 53 ֊րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. ձովհւսևնես Այոռուշի Բոստւսնչյաևից հօզուտ Գսւվսա համայնքի բյուջե զւսևձել ընդաւ1ենը 787900/յոյՅ 
հարյուր ութսունյոթ հազար ինն հստյուր/ձձ դլւաւք որպես 1ԳՏ110ՏԲՏՏ 8ՏԻ12 Տ 320 մակնիշի 91 0խ1
009 պետհամարանիշի ւիոխադրամիջոցի զույքահարկի զումար, ևերաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կալաղ է վարչական կարզով բողոքարկվելԳափսոի համայնքւսււլետիև դրա ուժի մեջ 
ւ1տնելու օրվսւնից երկու ամսւիո ընթացքում կաւէ ձւսյաստանի ձանրապետության ւիսրչւսկւսն դատարան՝ 
երկամսյա ժւսմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատսւրելու դեւդքում, «Վարչարարության հիւ1ունքների և ւլարչւսկան 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդւիսծով սահմանված կարզով այն եևթակւս է հարկադիր 
կւստսւրման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությաև միջոցուլ անբողոքւսրկեփ 
դաոնւսլուց եոսւմսյա ժամկետոււե
4. Սույն որոշման կւսւռարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշոււ(ն ուժի մեջ է մւոնում ընդունման մասին օրենքով սահմանվւսծ պւսւոշւսճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^VՁր^^Ձ§հ^^Ձբ6էՋրՋՈ@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւևի Ի1 969-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հովհաևեես Աղաբեկի Միղեյաևը (աեձեազիր ՃՐ0478837, ՀԾՀ 3111760510, հաշվաոված 
ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Ջարզարյաև փող. շ 53/3 ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" 
եևթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական փսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույյ&ի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ն իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔ Բ ֊ի  կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զևահատմաև 
տվյւսլների, |ՏՏԲ 4,0 1 մակնիշի 19 ԼՕ 449 պետհամսւրանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում
է Հովհաննես Աղաբեկի Միղեյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակւս զույքահարկը կազմում է 337 000/երեք հսւրյուր երեսունյոթ հազար/ՀՀ 
ղրսւմ, ինչը 2014-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Հովհաննես Աղաբեկի Միղեյանի 
կողմից նշված ժամանւսկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 129 700/մեկ հարյուր քսսւնինն հազար յոթ 
հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողփսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանում հարուցված վստչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
յսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 0 1 .1 1 .2022յ». ծանուցում 
ամՅաւարո կսղքում/ Հովհաննես Աղաբեկի Միղեյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված 
Հովհաննես Աղաբեկի Միղեյանի բացակայությամբ։
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ԼԼ Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձսւյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կստդով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հւսմայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկւսյին օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեւիակւսնությաև իրավունքով պատկաևող հսւրկման օբյեկւռ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահւքանված կարդով ձայաստանի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճայւվող տեղական հւսրկ 
է, որը կսւխւիսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքւսհարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պւսրտսւվորությունների կատարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմւսն ենթակսւհւսրկի, ինչպես նան դրա 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուգանքների դումարների վճարումը հւսմապատասխան հարկի դծով 
սրսրտավորությունը հաշվսաող տեղական բյուջեի դաևձապետական հաշվին։
ձւսմաձայև ձձ հարկային օյւենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սւսհւքանւիսծ ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժսւմկետաևց յույւաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք ւիոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցմաև /հաշվառմսւն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
ձամաձայն «Տեղւսկան իևքնակառավարմաև մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարդով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմւսմբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրսաուլք է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկւսվարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման ւևսսիև», «Վարչարարության հիւէունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 ֊րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. ձովհանևես Աղաբեկի Միդեյանից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 466 700/չորս
հարյուր վաթսուևվեց հազւսր յոթ հարյուր/ձձ դրամ որպես յհՏՐ 4,0 I մւսկևիշի 19 ԼՕ
449 պետհաւքարւսնիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի դոււհսր, ներառյալ տույժերը։
2. Աույն որոշումը կարող է ւիորչակւսն կւսրդով բողոքարկվել Գսւվառի համայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։

3. Սույն որոշման պահւսնջները չկւստարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կւստարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
դաոնսւլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կատսւրման ըևթացքի նկատմամբ հսկողություևև իրակաևացևում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն ոյւոշումե ուժի մեջ է մանում ըևդուևման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։
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Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՋզՁք6էՋրՋո@§աՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ա 970-Ա
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Քաղաքացի ժպփկ Սիմոնի Մարզպանը (անձնազիր ՃԸ0676983, ՀԾՀ 3414460025, հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք, ք Գավաո, Պետրովի 27) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմաևված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարտակւսնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարությաև 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով 
Գավաոի համայևքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո քաղաքի 05-001-0392-0005-001-000, 05-001-0392-0005֊ 
002, 05-001 կաղաստրային ծածկազրով անշարժ զույքերը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված 
փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման տվյալների Վոլվո 343 մակնիշի 31 ՏՍ 
995 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը հանղիսաևում են ժորիկ Սիմոնի Մարզպանի 
սեփակաևությունը։
Անշւպւժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 40600/քսաասուև հազար վեց 
հարյուր/ ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճարվել, իսկ ժորիկ Սիմոնի 
Մարզպանի կողմից նշվւսծ ժամաևակահատվածի գույքահայւկր օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել է գույքահարկի համար տույժ 18400/տասևութ հազար չորս հարյուր/
ՀՀ դրամի չափով։
Փոխադրամիջոցի համար վճարման եևթսւկա զույքահւսրկը կազմում է 108 000/մեկ հարյուր ութ հազար/ՀՀ 
դրամ, ինչը 2013-2021թթ. ժամանակւսհատվսւծում չի վճարվել, իսկ ժորիկ Սիմոնի Մարզպանի կողմից 
նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օյւեևքով սահմաևված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել է գույքահարկի համար տույժ 22700/քսաներկու հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամի չափով։ 2022 
թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 
1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի 
շրջանսւկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 1-իև հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որին 
մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 1.11.2022թ. ծանուցում Ջ2ժա։Ձր.Ձա կայքում/ ժորիկ 
Սիմոնի Մարզպանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացելվստչսւկան վարույթի լսումներիև։18.11.2022թ. վարչական 
վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված ժորիկ Սիմոնի Մարզպանի 
բացակւսյությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմանաղրության 45-րղ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով



մուտքւսզրվող պարաադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ Պարկային օրենսզրքի 224-րդ հողվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ ղույքի համար 
սահմանված կարգով ձայաստանի հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արղյունքներից։ 
ձամաձայն ՀՀ Պարկային օրենսզրքի 239-րղ հողվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիևերի համար 
սահմանված կւսրզով ձայ սատանի ձանրապետությւսն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արղյունքներից։ ձամաձայն ՀՀ 
հարկային օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /սւյղ թվում՝ Օրենսզրքի 231 –րղ հոդվածի Յ ֊ րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
կւսրզով հաշվարկվսւծ անշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ զույքի զտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկւսյին տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հաշվի առնելով 
սույն հոդվածով սահմանված աոանձնահատկությունները։
ձամաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
ձամաձայն ՀՀ ձարկւսյիև օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկվսւծ վճարման ենթակսւհարկի, ինչպես նաև ղրա զծով տույժերիև /կամ/ տուզաևքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի զանձապետական հաշվին։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկեսոսնց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրանցման /հաշվսւոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։ ձամաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ձձ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճսւրող անձաևց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից ե ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմասփվ 
իրսւվակաև ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչսւրսւրության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58֊60–րղ հողվածներով

1. ժորիկ Սիմոնի Սարզսյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 189 700/մեկ հարյուր 
ութսունինև հազար յոթ հարյուր/ ձձ դրամ որպես 05-001-0392-0005-001-000, 05-001-0392-0005-002, 05–
001 կադաստրային ծածկազրով անշարժ զույքերի, ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամսւղրված փոխաղրամիջոցների 
հաշվսւոման ու զնահսւտման տվյւսլների Վոլվո 343 մւսկնիշի 31 ՏՍ 995 պետհամարանիշի 
փոխադրամիջոցի զույքահարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով րողոքարկվելԳավաոի համայնքապետին՝ ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու ղեպքում, «Գարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հոդվածով սահմանված կարգով այն եևթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկաղիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով սւնբողոքւսրկելի 
ղառնալուց եոամսյա ժամկետում։ ՚՝ .
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողիսյՅյ&ւնն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մւ
օրվւսն հաջորղող օրը։ ՚  խ»<*ւււ՜յտէ աաաֆ®՛

^ԱՄԱՅՔՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

սահմանված պատշաճ իրազեկելու

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

20&2\ձ. ոհ/  
ք.Գավառ

/ յ ՜



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՅր^^ՅլփՅ^Յբ6էՅրՅՈ( )̂§ա3^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ս 971-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Դավիթ Աշոտի Հովհսւննիսյաևը (անձնազիր ՃՃ0558317, ՀԾՀ 3414810425, հաշվաոված 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Ազատության փող ՅՅշ/ՅՕբն ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պսւրտականությունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումսւրների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» հայաստանի հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացբում զործի 
փաստական հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մսւրմինը հաստսւտված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ԼԼ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատմւսն 
տվյալների, 1մհհԸհԲ1ձՏ֊8ա2 280 Տ մակնիշի 34 ա  500 պետհամւսրաևիշի ւիոխաղրամիջոցը 
հանղիսանում Է Դավիթ Աշոտի Հովհաևնիսյսւնի սեւիականությունը, ինչը ԼԼ Հարկային օրեևսզրբվ 
հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 420500/չորս հսւրյուր քսւսն հազար հինզ 
հսւրյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2013-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Դավիթ Աշոտի 
Հովհանևիսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 168 100/մեկ հարյուր վաթսունութ 
հազար մեկ հարյուր/ ԼԼ դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսնականերում 2022 թւիսկաևի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է/հիմք 01 .11 .2022թ. ծանուցում 
ՅշժՅրՅՈՅրո կսւյքում/ Դավիթ Աշոտի Հովհաևևիսյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի 
լսումևերին։ 18.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվելեն պատշաճ ծանուցված Դավիթ 
Աշոտի Հովհանևիսյանի բացակւսյությւսմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ Ա՜ԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանւսդրության 45-րդ հոդվածի համսւձսւյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքազրվող պւսրտսպիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով ձայաստաևի ձանրապետության համայևքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որր կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեությաև արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորությունների կատարուն /մսւրում/ է 
համարվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա 
զծով տույժերի և /կամ/ տուզսւնքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պարտւսվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զաևձապետակսւն հաշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետևերից 
ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
զործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրսւնցման/հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյւսլ։
ձսւմաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրւսվական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Դավիթ Աշոտի ձովհաննիսյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 588 600/հինզ 
հարյուր ութսունութ հազար վեց հսւրյուր/ձձ դրամ որպես 1ԳՏ1ՀՇՏԲՏՏ–Տա2 280 Տ մակնիշի 34 ա  
500 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար, ևերաոյալ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կալւող է վարչական կարզով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթացքում կամ ձայաստաևի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայությւսն միջոցով անբողոքարկելի 
դառնալուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։

^ձՍՄՍ֊ՅՔՆԻ

20^քթ. Ն '1/
ք. Գավար;



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

հայաստանի ճանրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ԼԼ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՋ§հՋզՋթ6էՋրՋՈ@§ււա11.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ի1 972-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ալիկ ճովհւսննեսի 1սամբեկյսւնը (անձնազիր ՃԻ10479267, ԼԾԼ 2304541186, եաշվառված ԼԼ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ Արծրունի Եղբայրների փող. 2շ/22) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճսւրելու սյարաակաևությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարույ&յան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանի աշխատակազմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
գույքահարկի զումայւների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» հայաստանի ճւսնրւսպետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացբում զործի 
փաստական հանզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՌԻ ՃԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ճամւսձայն ԼԼ ՃՔԲ-ի կողմից տլ՜ւամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու զնահւստմւսև 
տփալների, Րօ^օէՋ ԼՃԻա Ը11Ս1ՏՏԲ. մակնիշի 42 ՃԲ. 222 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը 
հանղիսաևում Է Ալիկ ճովհաևնեսի 1սամբեկյաևի սեփականությունը, ինչը ԼԼ Պարկային օրենսզրքվ 
հանղիսաևում են հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման եևթակա զույքահարկը կազմում Է 653 800/վեց հարյուր հիսուներեք հազար ութ 
հայղուր/2,2. ղրսւմ, ինչը 2013–2021թյծ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Ալիկ ճովհանեեսի 
1սսւմբեկյանի կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում աոաջացել Է գույքահարկի համար տույժ 259 200/երկու հարյուր հիսունինև 
հազար երկու հայղույւ/2,2, դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարությաև ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ֊ ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվելեն վարչական փսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 0 1 .1 1 .2022յ9. ծանուցում 
ՋճժՋր;ւր.Ջա կայքում/ Ալիկ ճովհւսննեսի 1սսւմբեկյւսևը։ Վերջիևս չի ներկայացել վալւչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են պատշաճ ծաևուցված Ալիկ 
ճովհաննեսի 1սամբեկյսւնի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմանադրությւսն 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յոնրաքսւնչյոևր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված կարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսւդրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխսպրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկաևությաև իրավուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխադրսւմիջոցիների համար 
սահմանված կարդով Հայւսստաևի Հաևրապետության համայնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային պւսրտավորությունների կատարում /մսւրում/ է 
հսւմարվում Օրեևսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակսւհարկի, ինչպես նան դրա 
դծով սաւյժերի ե /կամ/ տուդւսնքևերի դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պւսրտավորությունը հւսշվաոող տեղական բյուջեի դսւնձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
դումսդ՜ւները իրենց պետական դրանցմւսն /հաշվառմսւն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ըներաոյալ։
Հսւմաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական փսպորություև, օրենքով սահմանված կարդով կազմսւկերպում է զույքահարկի 
դանձումր, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չփսորող աևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելոկ վերոդրյսւլից և ղեկւսվարվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Ալիկ Հովհանևեսի 1սւսմբեկյսւնից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 913 000/ինն 
հայդուր տասներեք հազայ՜լ/ ՀՀ դրամ որպես ՎօյՀՕէՋ Լճհա 01ՀՍ1ՏՏՈ մակնիշի 42 Ճ1Հ
222 պետհամարաևիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար, ներաոյսւլ տույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող Է վարչական կարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժսւմկետում։
3. Սույև որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վսւրույյփ մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթակսւ Է հարկադիր 
կւստարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաուսյությւսն միջոցով աևբողոքւսրկելի 
դաոևւսլուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունև իրակսւնացնում Է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։

շ օ ճ &  ճ/1/
ք.Գսւվառ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ սատանի ձանրսւպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՋզՋք6էՋրՋՈ@§աա1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ո 973-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՈԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մկրտիչ 1սաչաաուրի Սարզսյաևը (անձնազիր ՃԲ.0677436, ԼԾԼ 2101910209, հաշվաոված ԼԼ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավաո Գ. Միքւսյելյսւն փող. 2-րղ նրբ տուն 6) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճւսրելու պսւրտականությունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական ւիորույթ՝ 
զույքահարկի զումարների գսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգուլ հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հսւևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայաելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2.ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամւսձայն ԼԼ ձՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հւսշվաոման ու զևահատմաև 
տփւսլների, VՃ2 21013 մակնիշի 35 Ս\ր 708 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում Է 
Մկրտիչ Խաչատուրի Մարզպանի սեւիականությունը, ինչը ԼԼ Պարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հւսրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմոււէ Է 32 000/երեսուներկու հազար/ԼԼ ղրաւք, ինչը 
2016–2021թթ. Ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Մկրտիչ Խաչատուրի Սարզսյանի կողմից նշված 
ժսւմանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ՝ 10 000/տասը հազար/ ԼԼ դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողւ|ածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թւիոկաևի նոյեմբերի 18-իև հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսոււէներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք՝ 0 1 .11 .2022թ. ծանուցում 
32ժՋրՋր.Ձա կւսյքում/՜ Մկրտիչ Խաչատուրի Սարզսյաևը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումևերին։ 18 .11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծւսնուցված 
Մկրտիչ Խաչատուրի Սարզսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմւսնադրությաև 45-րդ հոդվածի համաձտյե՝ յուրսւքւսնչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմաևված կւսրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կամ համսւյևքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողևերիև 
սեփակաևության իրավուևքով պաակաևող հարկմաև օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձայաստաևի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկւսյին օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորությունների կատարուն /մարում/ է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդաևքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետակսւն հաշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրւիս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում Լ տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի՝ 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցմսւն /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերսայալ։
ձամաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահւ1անված վարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսնձաևց նկատմամբ 
օրենքով սահլքսւնված կարզով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վսդւչսւկան վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. Մկրտիչ Խաչատուրի Սարզպանից հօզուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 42 
000/քաոասուներկու հազար// ձձ դրւսմ որպես \Կ\2 21013 մակնիշի 35 ԱՎ 708 պետհամարանիշի 
ւիոխադրւսմիջոցի զույքահարկի գումար, ևերաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է ւիորչակւսև կւսրդով բողոքարկվել Գաւիսոի հաւ1այնքաւդետին դրա ուժի մեջ 
մաներու օրվսւնից երկու ւսմսւիս ընթւսցքոււք կաւէ ձայաստաևի ձաևրապետությւսն ւիսրչական դատարան՝ 
երկսւմսյա Ժսււ1կետոււ1։
3. Սույն որոշման ւդահանջևերը չկատարելու դեպքում, «Վսւրչւսրարության հիմունքների և վարչական 
ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդւիսծով սւսհմաևված կարզով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկւսդիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով աևբողոքւսրկելի 
դսանւսլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկւստմամբ հսկողությունև իրականացնում է Գավւսո հսւմւսյևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընդունման ւհոսին օրենքով սահմաևւիսծ պատշաճ իրազեկելու

20ձ2ը. Հ ,
ք.Գավւսո ՚



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՋ§հՋզՋր6էՁրՋՈ@§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի Ի1 974-Ա

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Շահեն Մհերի Հայրապեայանը (անձնազիր Ճ110691297, ՀԾՀ 4008830650, հաշվսաված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Արծվաքար թղմ. աուև 1) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճւսրող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահլքանված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարսւրության 
հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթակետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ գույքահարկի 
զումարների զանձմսւն հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարսւրության հիլքունքևերի ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքուլ սահլքանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔ Բ ֊ի  կողմից տրամաղրված փոխւսդրամիջոցների հաշվաոմաև ու զնահատման 
տվյալների, Տա ձ՛ 525 I մակնիշի 96 1ա  666 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը հաևղիսանում է Շահեն 
Մհերի Հայրապետյսւնի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսաևում են հարկվող 
օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 440 000/չորս հարյուր քառասուն հազար/ՀՀ 
ղյւամ, ինչը 2013֊2021թթ. ժամանակահսւտւ|ածում չի վճարվել, իսկ Շահեն Մհերի Հայյւապեսղանի կողմից 
նշված ժաւէանակահաւովածի զույքահարկը օրենքու( սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել է գույքահարկի համար տույժ 179 000/մեկ հարյուր յոթսւնասունինն հազար/ՀՀ դրամի չափով։ 
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 0 1 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
ՁշժՁրՋր.օա կայքում/ Շւսհեն Մհերի Հայրապետյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսոււքներին։ 18 .11 .2022լծ. վայւչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվել են պատշաճ ծանուցւիսծ Շահեն 
Մհերի Հայրապետյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմանադրությաե 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաւսվոր է օրենքով 
սահմանված կարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաւուսրել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուտքադրվռղ պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքսւհարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարդով Հայաստանի Հաևրապետության համայնքևերի բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությաև արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 46 ֊րդ 
հոդվածի տեղական հարկ երի դծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մսւրում/ է 
համսւրվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճստմաև ենթակսւհարկի, ինչպես նան դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործւսկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրւսնցլքան /հաշվաոմսւն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական փսպորություև, օրենքով սահմանված կարդով կազմակերպում է դույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսնձւսնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյալից և ղեկւսվարվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմսափվ 
իրափսկաև ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մւսսին», «Վստչստսւրությսւն հիմունքների 
ե վարչական վստույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Շւսհեև Մհերի Հւսյրսւպեւռյւսնից հօդուտ Գավաո համւսյնքի բյուջե գանձել ընդամենը 619 000/վեց 
հարյուր տասնինն հազար/ ՀՀ դրամ որպես 8ւ\Ր^/ 525 I մւսկնիշի 96 1ա  666 պետհւսմւսրաևիշի 
ւիոխսւդրամիջոցի զույքահարկի գումար, ևերաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշոււփ կւսրող է վարչւսկաև կարդուլ բողոքարկվել Գւսւիսոի հսււ(այնքսւպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրփսնից երկու սւմսվւս ընթացքում կւսմ Հայաստանի Հաևրապետության վսդւչակսւն դատարան՝ 
երկւսւէսյա Ժւսւ1կետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկսւտայւևլու դեպքում, «ՎարչարւսրույՅյան հիլքուևքների ե վւսրչւսկան 
վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88 ֊րդ  հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթսւկա է հարկադիր 
կաւոստւ1սւն՝ ՀՀ ԱՆ Հսդւկադիր կաւռարումն ասյւսհովող ծսաւսյությաև ւ(իջոցուլ անբողոքստկելի 
դաոևալուց եոաւքպա ժսւմկետոււէ։
4. Սույն որոշման կւստսւրլքւսն ընթսւցբի նկատմամբ հսկողույՅյունն իրակաևւսցնում է Գսււիսո համւսյնքի 
ղեկւսվսդւը։
5. Սույն որոշոււէև ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մւսսին օրենքով սահմանված ւդատշսւճ իրւսզեկելու 
օրվւսն հւսջորդող օրը։

20*ճ^թ. 
ք.Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ աՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հւսնրապետության Գեղարքոննիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքոննիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՋ§հՋզ&թ6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ս 975-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արա 1սսւչաաուրի Մաաակյանը (աևձնագիր Ճ.Տ0204079, ՀԾՀ 1702910547, հաշվաոված ԼԼ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գաւիսռ Ազաաության փող. 12շ/16բն) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսւաարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» հայաստանի Հաևրւսպետությաև 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի 
փաստական հաևզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզւսմանքնելւը, վարչական մարմինը հւսստատված Է համարում հետնյալը.
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Համաձայն ԼԼ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման 
տփալևերի, ՜՝/ճ2 21093 մակնիշի 35 ՕԲ 714 պետհամայ՜ւանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում Է Այտս 
1սաչատուրի Մատակյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող 
օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթսւկւս զույքահարկը կազմում Է 49000/քառասուևիևն հազար/ՀՀ դրամ, ինչը 
2014֊2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Արա Խաչատուրի Մատակյանի կողմից նշված 
ժամաևակահատվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճւսրելու արղյունքում 
աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 18200/տասնութ հազար երկու հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 0 1 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
ՁշժՁրՅր.Ձա կայքում/ Արսւ Խաչատուրի Մատակյանը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Արա 
Խաչատուրի Մատակյանի բացակայությամբ։
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ՀՀ Սահմանւսդրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսռքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ԼԼ 2,ւսրկսւյիև օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահսւրկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ հսւմարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության սւրդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պսւրտավորությունների կատսդտւմ /մսւրում/ է 
համւսրվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների դումստևերի վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պսդ՜ւտավորությունը հաշվւսոող տեղական բյուջեի դաևձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդյ՜ւքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժւսմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յույաւքւսնչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կսպմակերպություններև ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների դույքահսւրկի տարեկան 
դոսևւտնևրը իրենց պետական դրաևցմաև /հաշվւսռման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է դույքահսւրկի 
դսւնձումը, իևչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսևձւսնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյւսլից և ղեկսւվստվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմասփվ 
իրսւվակաև սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Արա Խաչատուրի Մատակյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե դաևձել ընդամենը 
67200/փսթսուևյոթ հազար երկու հարյույ՜ւ/ՀՀ դյ՜ւամ որպես VՃ7, 21093 մակնիշի 35 ՕԲ 714 
պետհամսդաւևիշի փոխադրամիջոցի դույքահւսրկի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետիև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վստչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կւսրդով այն ենլ^ակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով աևբողոքարկելի 
դաոնւսլուց եուսմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընյ&սւցքի նկատմամբ հսկողոլթյունն իրակւսնւսցնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։
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Քաղաքացի Աևղրաևիկ Վաչիկի Իզիթյաևը (անձնազիր ՃՏ0204079, ձԾձ 1702910547, հաշվառված ԼԼ 
Գեղւսրքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ Կաբելագործևերի 14տ) հանղիսւսնալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելու 
պարտականություևները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավսաի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զոսհսրների զանձմաև հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստաևի ձանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.
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ձամաձայն ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխաղրամիջոցևերի հաշվառման ու զնահատման 
տվյալների, VՃ7, 21080 մակնիշի 35 Լ՜՝/ 249 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը հանդիսանում է 
Անղրանիկ Վաչիկի Իզիթյանի սեփականությունը, ինչը ձձ ձարկային օրենսգրքվ հանդիսանում են 
հւսրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման եևթակա զույքահարկը կւսզմում է 55200/հիսունհինզ հազար երկու հարյուր/ ձձ 
ղրսւմ, ինչը 2014–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Անղրանիկ Վաչիկի Իզիթյանի կողմից 
ևշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
սաաջացել է զույքահարկի համար տույժ 21750/քսանմեկ հազար յոթ հարյուր հիսուն/ձձ դրամի չափով։ 
2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համւսյևքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսկաներում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հյւավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 01 .11 .2022թ. ծանուցում 
Ջ2ճՁրՋր.Ջրո կսւյքում/ Անղրանիկ Վաչիկի Իզիթյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11.2022յ&. վսղւչական վարույթի լսումներն իրակաևացվել են պատշաճ ծանուցված 
Անղրանիկ Վաչիկի Իզիթյանի բացակայությամբ։
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22 Սւսհմաևադրության 45-րդ հւպվսւծի համաձայն՝ յուրաքսւևչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
2ամաձայն 22 2արկային օրենսդրքի 239 ֊րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրավունքով պաականող հւսրկմաև օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կւսրդով 2այաստաևի 2անրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության սւրդյունքներից։
2ամաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխաղրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ 2ամաձայն 22 2արկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակսւհարկի, ինչպես նսւե դրւս 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պւսրտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։
2ամաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայև 22 հւսրկւսյիև օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
դումարները իրենց պետական դրւսնցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
2ամաձայն «Տեղական ինքնակառսւվարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող աևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմսւնված վարդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով 22 Սահմանադրությամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկւսն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառսւվարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ

1. Աևդրանիկ Վսւչիկի Իդիթյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 
76950/յոթաևասուևվեց հազար ինն հարյուր հիսուն/22 դրամ որպես Vձ.2, 21080 մակնիշի 35 1Ր/
249 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ 2այւսստանի 2ւսնրապետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 ֊ր դ  հողվածով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարմաև՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծաոսւյության միջոցով աևբողոքարկելի 
դառնալուց եռսւմսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմաև ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։
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ձայաստանի ձանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հպՋք6էՋրՅո@ջաՋմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 977-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Նվեր Կարենի Սարզսյանը (անձևագիր 6019756, ձԾձ 4110920379, հաշվաոված ձձ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Գ. Միքայելյան փող. 2-րդ երբ. տուն 4) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճսւրելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-իև 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի գանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականսւցված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահւսյտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հասաատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼԲԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ձՔԲ ֊ի կողմից արամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման 
տփալների, VՃ2 21124-110 մակնիշի 34 ՝՝/0 162 պեահամարանիշի փոխադրամիջոցը հանղիսանում Է 
Նվեր Կարենի Սարզսյանի սեփսւկանությունը, ինչը ձձ ձարկւսյին օրենսզրբվ հանղիսանում են հսւրկվող 
օբյեկտ։
Գույքի հտմսղւ վճարմաև ենթակա զույքահարկը կսւզմում Է 46700/քւսոասունվեց հազար յոթ հւսրյուր/ ձձ 
դրամ, ինչը 2018-2021թթ. ժամանւսկահաավածում չի վճարվել, իսկ Նվեր Կարենի Սարզսյանի կողմից 
ևշված ժամանակահսւավածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում 
աոաջսւցել Է զույքահարկի համար տույժ 10 700/տաս հազար յոթ հսւրյուր/ձձ դրամի չափով։
2022 թվակւսևի նոյեմբերի 1-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վսւրույթի շրջանականերում 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին հրսւվիրվևլեն վարչական վսւրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 01.11.2022)9. ծանուցում 
Ձ2ժՁրՅր.Ձա կայքում/ Նվեր Կարենի Սարզսյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 18 .11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվել են պատշաճ ծանուցված Նվեր 
Կարենի Սարզսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐԲԻՄԸ

ձձ Սահմւսնաղրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ հսւմայնքային քյուջե 
մուտքազլւվող պարտադիյւ այլ վճայտւմներ։
ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իյաւվունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված վարզով ձայաստանի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արղյունքներից։ 
ձաւևոձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողւիոծի փոխադրւսւփջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համւսրում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46-րղ 
հողվածի տեղական հւսրկերի զծով հսղւկային պարտավորություևների կսւտարում /մւսրում/ է 
հսւմարւ|ոււք Օրենսզրքին համապւստասխան հաշվարկված ւ|ճւսրւ1ան ենթւսկահարկի, ինչսյես նաև ղրա 
զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքևերի զոււհսրների վճարումը համապւստասխան հարկի զծով 
պարտավոլ՜աւթյուևը հաշվաոող տեղական բյուջեի զսւնձապետական հաշվին։
ձսոհսձւպն ձձ հարկային օրենսզրքի 401 –րղ հողվածի հարկի վճւսրումը սահմանված ժաւէկետևերից 
ուշւսցնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճւսրողը կամ հարկային 
զործւսկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամւսձայն ձձ հւսրկային օրենսզրքի 251-յպ հողվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
զումստները իրենց պետական զրսւնցման /հաշվւսոման/ վայյփ համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկւսյին տարւիււ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձսւմաձւսյն «Տեղական ինքնակառսւվարւհսն մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիւսկւսն լիազորություն, օրենքով սահմանփսծ կստզով կազմսւկերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նւսև տեղակւսև հարկերը, տուրքերը և վճւսրևերը չվճարող ւսնձւսնց նկւստմսոփ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է հաւևոպատասխւսն ւփջոցներ։
Եփելով վերոզրյալից և ղեկսոիսրվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական ակտերի ւէասին», «Տեղական ինքնակսաավարմւսև ւհսսիև», «Վւսրչարարության հիմունքների 
և ւիսրչակւսն վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Նվևր Կարեևի Սարզսյւսնից հօզուտ Գավառ համւսյնքի բյուջե զւսնձելընղամենը 57 400/հիսունյոթ 
հազար չորս հայղուր/ձձ ղրւսմ որպես ՜\Ն\2 21124-110 լքակնիշի 34 ՆՕ 162 պետհամարաևիշի 
փոխադրամիջոցի զույքահարկի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն ոլաշոււփ կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավաոի հսւմայնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկաւ1պսւ ժամկետում։
3. Սույն որոշւհսն պահւսնջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարությաև հիւհււևքննրի և վարչակւսն 
վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կւստւսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկաղիր կատարումն ապահովող ծւսուպությսւն միջոցով սւնբողոքարկելի 
դառնալուր եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշւհսն կւստսւրման ընթացքի նկատմաւէբ հսկողությունն իրակաևացևոււք է Գավառ համւսյնքի 
ղեկաւիսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղուևման մասին օրենքով սահմանւիսծ սլատշաճ իրազեկելու



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստաևի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§եՋզՋբ6էՁրՋՈ@§ատմ1.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 978-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ «ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 
ԲՈԻՌՆԱԶՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 18 2ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ 

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՅԿ ԱԶԱՏԻ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 03 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թ–ի ԹԻՎ 763-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԶ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈ1սՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով«Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասին» ԼԼ օրենքի 1 ֊ի ն  հողվածի 2-րդ մասի, 
23-րդ հողվածի, ՅՅ ֊րղ  հողվածի 1-իև մասի 1) կետի, «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ 
օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի պահանջներով, որոշում եմ

1. «Գավառ համայնքի Հսւցառատ թաղամաս Բուռնազյան փողոց 4-րղ նրբանցք թիվ 18 հասցեի 
բնակելի տան կառուցմաև ևսպասարկման համար ևախատեսված հողամասի և շենք 
շիևություևևերի նկատմամբ Հսւյկ Ազատի Գասպարյաևի զույքայիև իրավունքները 
վերակաևզևելու մասին» Գավառ համայնքի ղեկավարի 2022թ–ի հոկտեմբերի 03-ի թիվ 763-Ա 
որոշման հիմքում «ինչը փաստացի կազմում Է» բառակապակցություևից հետո գրվսւծ «0.08372» 
թվերը փոխարինել «0.08313» թվերով և բովանղակությաև 1 ֊ ին կետում «փաստացի կազմում Է» և 
«ճանաչելով ևրա սեփակաևության իրավուևքը» բառակապսւկցությունևերից հետո զրկած 
«0.08372» թվերը փոխարինել «0.08313» թվերով
2. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրսւևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքևերի պետական 
զրսւնցում կատարելու համար։
3. Որոշման կատարման հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստաևի ձաևրւսպետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

ձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ԶոզՋ§հՋզՋթ0էՁրՑՈ@§րոՋւ1.<։օրո

ձձ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔ ԲՈՇՆԱՂՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 
1-ԻՆ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 22 ձԱՍՑԵՅԻ ձՈՂԱՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆԸ

ՓՈԻյԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքաշիևությաև մասին» ձձ օրենքի 14.3 հողվածի, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 35 ֊ րղ հողվածի 1-իև կետի 24-րղ եևթակետով ձձ 
կառավարության 2011 թվականի ղեկտեմբերի 2 9 ֊ ի  <<ձայաստանի ձանրապետության 
համայնքների (բևակավայրերի) գլխակոր հատակազծերի և համակցված տարածական 
պլաևւսվորմաև վւաստաթղթերի մշակմաև, փորձաքևնությաև, համաձւսյևեցմաև, հաստատմաև 
ու փոփոխմանկարզը հաստատելու ե ձայաստաևի ձանրապետության կառավարության 2003 
թվականի մայիսի 2 ֊ի  14 609-Ն ու 2010 թվականի 14 208-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելոր 
մ ա ս ի ն » 14 1920-Ն որոշման 24-րղ կետի 3-րղ ենթակետի պահանջներով, որոշումեմ

1. Օրենքով սահմանված կարզով ձձ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Բոշևաղյաև 
փողոց 1-իև փակուղի թիվ 22 հասցեում զտևվող Մարիետա Ջաևիբեկի Արզումանյանիև /ծևված 
10.11.1948թ./ պատկւսնող 0.00420 հա մակերեսով հողամասի զործառնսւկան ևշանակություևը 
փոփոխել հասարակական կառուցապատմաև զործառևակաև նշանակության։

2. Սույն որոշումը ներկայացնել ձձ անշարժ զույքի կսպաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի 
զրանցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրւսվունքների պետական զրանցում 
կատարելու համար։

3. Որոշման կատարման հսկողություևը ղնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.

Ո Բ Ո Շ ՈԻ Մ
21 ՆՈՅԵՄԲԵԲԻ 2022թվակաևի 14 979-Ա

Բոշյանի վրա։ ք̂ք
Ր I յ ք  (/ Գ. ՄԱԲՏԻԲՈՍՅԱՆԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱԲ



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաերապեաությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հպՋբ6էՋրՁՈ@§աա1.(ւօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
22 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 980-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՎ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՐԻԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑԲԻՅԹ
ՀԱՍՏԱՐԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով ՀՀ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապսւրակայիև 
սակարկություևների մասին ՀՀ օրենքի, «Տեղական Ինքնակաոավարման Մասին» Հայաստանի 
Հաևրապետության օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, ՀՀ Կառավարության «Պետական կամ 
համայևքւսյին սեւիակսւնություն հանդիսացող հողամասերի օտսւրման, կաոուցապսւտման 
իրավուևքի և օզտսպործմաև տրամաղրման կարգը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներով, որոշումեմ

1. Գավաո համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող, համայևքային և պետական 
սեւիականություև հանդիսացող, ղեռես վարձակալությամբ չտրված զյուդատնտեսական 
նշանակությաև հողատարածքևերը վարձակալությամբ տրամաղրելու նպատակով 2022 
թվականի դեկտեմբերի 23-իև հայտարարել մրցույթ։
2. Հաևձնարարել մրցութայիև հաևձնսւժողովին օրենքով սահմանված կարզով հայտարարել և 
կազմակերպել մրցույթը։
3. Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտնում պաշտոևական հրապարակմաևը հաջորղող օրը։

20֊  
ք. Գավաո


