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ԳԱՎԱՌ ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ Մ ԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 51 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄ ԱՆ ՀԱՄ ԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄ ԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹ ՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱ ՏՄ Ա Մ Բ ՀԱՄԼԵՏ ՍԵՐԳՈՅԻ ԲՈՋԻԿՅԱՆԻ, ՄԱՐԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐԻ 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ, ՀՐԱ ՅՐ ՀԱ Մ ԼԵՏԻ ԲՈՋԻԿՅԱՆԻ, ԱՐՄԱՆ ՀԱՄԼԵՏԻ ԲՈՋԻԿՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌ ՈԻՑՎԱ Ծ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈԻՆՆ 
Օ ՐԻՆԱ ԿԱ Ն ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱ Մ ԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրա վուևքը հա ստատ ող փաստաթղթերը չպահպանվսւծ անհատական 
բնակելի տևերի կարզսւվիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Տեղական 
ինքնակառավարման մա սին» ՀՀ օրեևքի 35-րդ հոդվածի 24) կետ ի ե «Ինքնա կա մ կառույցևերի 
օրիևակաևացմաև և տ նօրինմա և կարզը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությաև 18.05.2006թ.

912-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարությաև 05 հուևվարի 2022թ–ի 
Ի1 13-Ն որոշմաև հա ստատ ված կարգի պահանջներով, ՀՀ Կառավարությա և 29.12.2005թ. 
«Հայաստաևի Հա ևրա պետությաև քաղաքայիև և զյուղական բնակավա յրերուն 
ևերրնակավայրային ա շխա րհա գրա կա ն օբյեկտևերի սւևվանակոչման, աևվանաւիոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա գտնվելու ե /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալմաև, 
հասցեավորման ու հա սցեևերի պետական գրանցմաև կարզը հաստ ա տ ելու և հասցեևերի 
զրսւնցման լիսւզոր մա րմին սահմա նելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ և 
ւիոփոխություններ կա տ ա րելու մասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021թ. Իք 233-Ն պահանջներով, 
հիմք ըևղունելով 29.11.2022թ. տրված Գավառի հողային բա րեփ ոխումևերի և 
սեփակաևաշևորհմաև հանձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվածքը, Գավառ 
համայնքի Մ իքայելյաև 6 ֊ր ղ  փողոց թիվ 51 հասցեի համասեփակաևատեր Համլետ Սերզոյի 
Բոզիկյաևի /ծևված 28.01.1962թ–իև/ դիմումը, որակավորում ունեցող անձ ԹւսթուլԱշոտի 
Ջա ևոյա նի/որա կա վորմա ն վկա յականի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 08.08.2022թ– 
ին տրված ինքնա կա մ շինությունները հաշվառված լիևելու վերւսբերյալ չափագրմաև տփալների 
մուտքագրման 2022ե՛99Ք\՝/2 ծածկագիրը, «Դավիթ Առաքեըան» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի 
ու շեևք-շիևություևների հատակագծերը, համաձայև որոնց Գավառ հա մա յնքի Միքայելյաև 6-րղ 
փողոց թիվ 51 հա սցեում գտնվող ընդհանուր հողամասը չա փ ա գրվելէ, հա տ կա ցվելէ 0.09 հա, 
ինչը փաստացի կա զմում է 0.09000 հա, որը Համլետ Սերզոյի Բոզիկյանին /ծևված 28.01.1962թ– 
իև/ ընդհանուր համատեղ սեփակաևության իրավունքով պատկաևող հողամասն է և հաշվի 
առնելով, որ օրինա կա ն կառուցված 116.50 քմ ընդհանուր մա կերեսով շեևք-շիևություևների 
/կառուցված 1990թ./ կառուցմաև ու սպասարկմաև համար անհրաժեշտ 0.16541 հա հողամասը 
չի զտևվում ՀՀ հողա յին օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմանափակումևերի 
ցաևկում, ինչպես նսւև ինժեևերա տրաևսպորտային օբյեկտևերի օտ արմաև զոտիևերում, չի 
առւսջւսցևում սերվիտ ուտ , ո ր ո շո ւմ ե մ



1. Վերսւկաևզնել Գա վստ  հա մա յնքի Միքայելյաև 6-րդ փողոց թիվ 51 եսւսցեում դանվող 
գույքայիե միավորի ևկա ա մա մբ Հւսմլետ Սերզոյի Բոզիկյաևի /ծևված 28.01.1962թ–իև/, Մարիևե 
Գրիզորի Գրիգորյա եի /ծևվա ծ 21.01.1965թ–ին/, Հրսւյր Հւսմլետի Բոզիկյաևի /ծևված 23.09.1985թ– 
ին/, Արման Հա մլետ ի Բոզիկյա ևի /ծևված 28.08.1987թ–իև/ եողօզտ ա զործմա և իրավուևքը, 
բնակելի տան կա ռուցմա և և սպասարկմաև համար հատկացված հողա մա սի զույքային 
իրավուևքևերը ճա ևա չելով նրաևց սեփակաևության իրավուևքը 0.09000 հա ըևդհաևուր 
մակերեսով հողա մա սի ևկա ա մա մբ՝ որպես օրինական տիրապ ետվող զույք։
2 . Գավաո հա մա յնքի Մ իքա յելյա և 6-րղ փողոց թիվ 51 հասցեի բևակա վայրերի ևպաաակային 
նշաևակության բնա կելի կա ոուցապաա մաև զործաոևակաև ևշաևակությաև հողամասի վրա 
ինքնակամ կա ռուցվա ծ 116.50 քմ. մա կերեսով բնակելի տունը /կա ոուցվա ծ 1990թ–իև/ ճաևաչել 
օրինական տ րա մա ղրելով ճարտարապետւսհատակազծայիև աոաջաղրաևք կիսակառույցն 
սւվարտին հա սցևելու նպ ա տա կով։
3. Անշարժ զույքիև տ րա մա ղրել Գավաո համայնք, Միքայելյաև 6-րղ փողոց թիվ 51 հասցեն։
4. Շեևք-շիևություևևերը չեև հա կա սում քաղսւքաշինակաև նորմերին և ղրաևց մակերեսները 
որոշվում եև քա րտ եզա զրմա և, զեողեզիայի, չափազրմաև /հա շվա ոմա ն/ և հողաշիևարարության 
զործունեություն իրա կա նա ցնելու իրավունք ունեցող կա զմակերպությունևերի /ա ևձի/ կողմից 
տրված հա տ ա կա զծերիև հա մապատ ասխան։
5. Աույն որոշումը ներկա յա ցնել ՀՀ  անշարժ զույքի կաղաստրի պետ ա կա ն կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցմաև միա սնա կա ն ստ որաբաժանում՝ զույքային իրսւվուևքների պետական 
զրաևցում կա տ ա րելու համար։
6. Որոշման կա տ ա րմա և հսկողություևը դնել Գավաո հա մա յնքի ղեկա վա րի տ եղա կա լ Գ. 
Բոշյաևի վրա։

ԳԱԳԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԵԿԱԱԱք Գ. ՄԱՐՏԻԲՈՍՅԱՆ
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Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Իք 1068-Ա 

1ՍՆԱՄԱՐԿՅԱԼԻ ԳՈ ԻՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ Թ Ո ԻՅԼՏՎՈԻԹ ՅՈԻՆ ՏԱ ԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմա ա իվ իրավակաև ակտերի մասին» ԼԼ օրէնքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մաւփ, 
23-րդ և 38-րդ հոդվսւծևերի, Հայաստաևի Հաևրապեաությաև քաղաքացիական օրենսզրքի 39-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի, «Տեղա կա ն իևքևակառավարմսւն մասին» Հայաստաևի Հաևրապետությսւն 
օրէնքի 3 6 ֊ր դ  հոդվածի 2՜րդ մա սի 2) կեաի, ԼԼ Կառավարության 2016թ. հունիսի 2-ի 
«Իյնսւմակալությաև ն հոզսւբարձությաև մարմինևերի կանոևադրությունը հասաաաելու. մասին» 
թիվ 631-Ն որոշմամր հասաատված «1սևամսւկալությսւն և հոզաբա րձությա ն մարմինների 
կսւնոևադրությսւև» 9 կետի 4) ենթա կէտ ի «զ» պարբերությսւև դրույթներով, հւսշվի առնելով իր 
խնա մա րկյա լ Գարիկ Մւսնվելի Հովակիմյաևի զույքն օտսւրելու թույլտվություն ստանալու 
մասին Գսւվառ քսւղաքի բնա կիչ Ռուբեն Մաևվեփ Հովա կիմյանի դիմումն ու հիմք ըևդունեյով 
զւսւիսոի համայնքապետալւաևի խնամակալության նհոզաբարձտւթյան հանձնաժոդովի 
01.12.2022թ. արձաևսւգրույծյունը, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Թ ույյա տ րելԳ ա վսա  համայնքի բնակիչ Ռուբեն Մ աևվեփ Հովակիմյսւևին (սւևձնազիր 
ՃՏ0468988 , տրված 21.12.2018թ.) օտ ա րել Գւսվսա քաղաքի Ազատության փողոց 1 ֊ի ն  նրբանցք, 
1-իև փակուղի թիվ 2 շենք թիվ 5 հասցեում զտնվող անշարժ զույքի իր խնա մա րկյա լ Գարիկ 
Մւսնվելի Հովակիմյւսևիև (աևձևազիր Ճ.Ր0330248, տրված 13.12.2019թ.) ընդհանուր բաժնւսյին 
սեփակաևության իրսւվունքով պատկւսնող 3/8 բաժևեմասը։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում հրապսւրակմաև հսւջոոոող օրը։

ՀԱՄ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2Ա ՅԱ Ս ՏԱ ՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.սւյ սատանի ձանրապետությսւն Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ԼԼ, Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՋփւՋզՁբ0էՋրՋՈ@§աՋւ1.(։օւո

ԳԱՎԱՌ ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05– 
071-0230-0336 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 9.73484ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՆՇԱ ՆԱ ԿՈԻԹ ՅԱՆ ՀՈՂԱՄ ԱՍԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄ ԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ԼԼ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծևերի, Հրապարսւկային 
սակարկությունևերի մասին ԼԼ օրեևքի, «Տեղական Իևքևակառավա րմանՄասին» Հայաստաևի 
Հանրապեւռությաև օրենքի 3 5 ֊ր դ  հողվւսծի 24) կետի, ԼԼ Կառավարությսւև «Պետական կամ 
համայևքայիև սեփ ա կա ևություև հաևղիսացող հողամսւսերի օտսւրման, կառուցապատմաև 
իրավունքի և օզա ա զործմա ն տրամւսղրմաև կարզը հաստ ա տ ելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք ըևղուևելով Գավառի համայնքա պետարա նի մրցութային 
հանձևաժողովի 2022 թվսւկանի նոյեմբերի 14-ի արձանազրությունևերը, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Գւսվսա համայնքի Նորա տ ուս բնակավայրի վարչա կան սահմաևևևրում զտևվող համայևքայիև 
սեփակաևություև հաևղիսացող (սեփականությաև իրակունքի պետական զրւսևցման վկայական 
ԻՈ3052022-05-0095 տրված 2022 թվսւկանի մայիսի 1 3 ֊ի ն  անշարժ զույքի կաղւսստրի կոմիտեի 
անշարժ զույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանման կողմից), 05-071-0230-0336 
կաղաստրային ծա ծկա զրով 9.73484հա մա կերեսով զյուղատևտեսական ևշաևակությաև 3-րղ 
կարզի հնղավոր զործաոնւսկաև նշանակության հողամասը տարեկան 219100 /երկու հւսրյուր 
տասնինը հազար մեկ հա րյուր/ ԼԼ ղրսւմ վարձավճարով 2046 թվւսկւսնը ևևրւսռյալ 
օզաազործման ժւսմկետով վարձակսւլությամբ տրամսւղրել մրցույթում հաղթող ճաևաչվաե 
Արմեն Վրույրի Կարապետյսւնին։
2. Արմեն Վրույրի Կարապետ յաևի հետ կնքել հողամասի վարձակալության պայմսւնազիր։
3. ձանձնարարեյ հա մա յնքի ղեկակարի խորհրղա կան Ռուբեն Կոխպեցյանիև օրենքով

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 1069-Ա

^^Օ էրԱ ՐՏԻՐՈ Ս ՅԱ Ն



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաաեի Հւսնրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՁ§հՋզՋբտէՋրՋՈ@§րոՋմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
01 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի ^  1070-Ա

«ԼՃԱՓԻ ԱԱՊԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱՋՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅԱՆՆ ԱՆ2ԱՏՈԻՅՑ 
ՕԳՏԱ ԳՈՐԾՄ Ա Ն ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՏԱՐԱԾՔ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվսւրվելով «Նորմա տ իվ իրավակաև ակտերի մասին» ԼԼ օրէնքի 1-ին հողվսւծի 2-րզ մասի, 
23-րդ հողվսւծի, ԼԼ քաղաքա ցիա կան օրենսզրքի 685-րդհոդվածի, «Տեղական 
Ինքնւսկառակարման Մասին» Հսւյաստաևի Հանրապետությսւև օրէնքի 36-րղ հողվսւծի 1-ին 
մասի 16) կետի դրույթևերով, հիմք ըևղուևելով Գավսա համայնքի ավսւզանու 08.11.2022թ. թիվ 11 
նիստի թիվ 160 որոշումը

1. Ծովազարղ զյուղի րուժակ-մանկարարձակաև կետի բնականոն աշխատաևքևերև 
ապահովելու նպա տ ա կով Գավաո համայնքի Ծովազարղ զյուղի Զորավար Աևդրանիկի փողոց 
3-րղ նրբանցք թիվ 2 հասցևում գտևվող Ծովազարղի նախկին զյուղապետարանի վարչական 
շևնքի մուտքից աջ 13 /տ ա սներեք/ քմ մակերեսով սենյսւկն անհատույց օզտազործման 
իրավուևքով, աևմսւմկետ տ րա մա ղրել «Լճափի աոողջությաև աոաջևայիև պահպաևությսւև 
կենտրոև» պետական ոչ առևտրայիև կազմակերպությանը։
2. Հաևճևարսղւել համայևքապետարանի իրավաբաևական բաժևի պետ Արա Գևորզյանիև 
«Լճափի աոողջությաև աոաջևայիև պահպանությաև կենտրոն» պետ ա կա ն ոչ աոևտրայիև 
կազմւսկևրպությաև հևտ կնքել տարածքի անհատույց օզտ ազործման պայմանադիր։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՐ1ԻԹ6ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

Գ Ա Վ Ա Ո  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ աստ անի ձաևրապ ետությաև Գեղսւրքունիքի մա րզի Գավաո համայնք

ԼԼ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^^ր^^Ձ§հՋ^Ջր^էՁրՋՈ@§րոՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
01 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 1071-Ա

«ԼՃԱՓԻ ԱԱՊԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱՋՄ ԱԿԵՐՊՈԻԹՑԱՆՆ ԱՆձԱՏՈԻՅՑ 
ՕԳՏԱ ԳՈՐԾՄ Ա Ն ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՏԱՐԱԾՔ 2ԱՏԿԱ ՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմասւիվ իրավակաև ակաերի մասին» ԼԼ օրեևքի 1-ին հոդվածի 2 ֊ր դ  մասի, 
23-րդ հոդվածի, ԼԼ քա ղա քա ցիա կա ն օրենսզրքի 685-րդհոդվածի, «Տեղական 
Ինքնսւկաոավարման Մասին» ձայ սատանի ձանրապետությսւե օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 16) կետի դրույթներով, հիմք ըևդունելով Գավաո համայնքի ա վա զա նու 08.11.2022թ. թիվ 11 
նիստի թիվ 160 որոշումը

1. ձայրսւվանք զյուղի րուժակ-մաևկարարձական կետի բնականոն աշխատաևքներն 
ապահովելու նպ ա տ ա կով Գավաո համայնքի ձայրավսւևք զյուղի Սևաևի փողոց 1-իև նրբանցք 
յոիվ 12 հասցեում գտնվող ձայրսւվանքի նախկին զյուղապետարաևի շևնքի մուտքից սւջ 25 
/քսւսևհինզ/ քմ մա կերեսով սեևյակև աևհատույց օզտազործմաև իրավուևքով, անժամկևտ 
տրւսմադրել «Լճափի սաոդջությւսև աոաջնային պահպանության կենտրոն» պետական ոչ 
սաևտրային կազմակերպությանը։
2. ձւսնձնարարել համսւյնքապետարանի իրավաբսւնական բաժնի պետ Արա Գեորզյանին 
«Լճսւփի աոոդջության աոաջնային պահպանության կենտրոն» պետ ա կա ն ոչ աոնտրայիև 
կազմւսկերպության հետ կնքել տարածքի անհատույց օզտազործմաև պայմաևսպիր։
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում պաշտոնական հրապ արակմանը հաջորդող օրը։



ՅԱՅԱՍՏԱՆԻ ՅԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Յայ սատանի Յսւևրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

33, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ^ոզՅ§հՅզպ)6էՅրՅՈ(ց)§րոՅմ.<։օւո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի 14 1072-Ա

«ԳԱՆՁԱԿԻ ԱԱՊԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄ ԱԿԵՐՊՈԻԹ ՅԱՆՆ ԱՆՅԱՏՈԻՅՑ 
ՕԳՏԱ ԳՈՐԾՄ Ա Ն ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՏԱՐԱԾՔ ՅԱՏԿԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմսւաիվ իրւսվակաև ակաերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-իև հողվսւծի 2-րղ մասի, 
23-րղ հողվսւծի, ԼԼ քա ղա քա ցիա կա ն օրեևսզրքի 685-րղհողվածի, «Տեղական 
Իևքնակսաավարմաև Մասին» Յայաստսւևի Յսւևրապետությաև օրենքի 36-րդ հողվսւծի 1-իև 
մասի 16) կետի դրույթևերով, հիմք ըևղուևելով Գավսա համայնքի ա վա զանու 08.11.2022թ. թիվ 11 
նիստի թիվ 160 որոշումը

1. Ծաղկաշեև զյուղի բուժա կ ֊մա նկա բա րձա կա և կետի բնականոն աշխւսաանքևերն ապահովելու 
նպատակով Գա վա ռ համայնքի Ծաղկաշեև զյուղի 3-րղ փողոց թիվ 31 հասցեում զաևվող 
վարչական շեևքի արևմտյաև մուտքի 15 /տասնհիևզ/ քմ մա կերեսով սեևյակև անհատույց 
օզտազործման իրավունքով, աևժամկետ տրսւմա ղրել«Գա նձա կի աոողջությաև աոաջևայիև 
պահպանությաև կեևտրոև» պետական ոչա ոևտ րա յիև կազմակերպությաևը։
2. Յանձնարարել համայնքա պետարա նի իրավաբանական բաժնի պետ Արա Գևորգյանիև 
«Գանձակի աոողջությաև աոաջևայիև պահպանությաև կեևտրոն» պետական ոչսա ևտ րա յին 
կսպմակերպությաև հետ կնքել տարածքի անհատույց օզտազործման պայմանազիր։



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հաևրա պետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ եամայևք

ՀՀ, Գեղա րքուևիքի մա րզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հտզՋբ€է&ր&ո@ջա&ւ1.շօա

«ՍԱՐՈԻԽԱՆԻ ԲԱ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄ Ա ԿԵՐՊՈԻԹ ՅԱ ՆՆ ԱՆՀԱՏՈԻՅՑ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄ ԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՏԱՐԱԾՔ ՀԱ ՏԿԱ ՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաև ակաերի մասիև» ՀՀ օրեևքի 1-իև եողվա ծի 2 ֊ր ղ  մասի, 
23-րդ եողվածի, ՀՀ քաղաքսւցիակաև օրեևսզրքի 685-րղհողվածի, «Տեղակսւև

ապւսհովելու ևպսաւակով Գա վա ռ եամայևքի Գևղարքուևիք զյուղի Կարեև Դեմիրճյաև ւիողոց 
թիվ 61/1 հասցեում զտևվող ևախկիև գյուղապետարաևի շեևքի նրկրորղ հարկի մուտքից աջ 23 
/քսաևևրևք/ քմ մա կերեսով տարա ծքը աևեատույց օզտազործմաև իրսւվուևքով, աևժամկետ 
տրամւսղրել «Սարուխաևի բժշկսւկաև ամբուլատորիա» պետւսկսւև ոչ առևտրայիև 
կազւքսւկերպությաևր։
2. Հաևձևա րարել համսւյևքապետարաևի իրավաբաևակաև բաժևի պետ Արա Գևորզյւսևիև 
«Սարուխաևի բժշկակաև ամբուլատորիա » պետակաև ոչ առևտրայիև կազմակերպությաև հետ 
կևքել տարածքի աևհւստույց օզտազործմաև պայմաևազիր։
3. Սոսի "  11 ո 1 ր ՝ ՞  ̂ ւ < * կմսւևը հւսջորղող օրր։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի Ի1 1073-Ա

Իևքևւսկւսռավարմաև Մասիև» Հւսյաստաևի Հաևրապետությաև օրեևքի 36-րղ եողվածի 1-իև 
մսւսի 16) կետի ղրույթևերով, հիմք ըևղուևելով Գսւվառ եամայևքի ավա զաևու 08.11.2022թ. թիվ 11 
ևիստի թիվ 160 որոշումը, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Գեղւսրքուևիք զյուղի բուժակ-մաևկաբարձակաև կետի բևսւկաևոև աշխատաևքևերև

20*4թ.
ք.Գավս

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՅԱՅԱՍՏԱՆԻ 2Ա ՆՐԱ Պ ԵՏԲԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱ ՎԱ Ո  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասասւնի Յսւնրապետությաև Գեդսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք 

ԼԼ  Գեզարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ջ§եՋ^Ջբ0էՁր^ո@§աՋ^1.^օա

«ԱԱՐՈԻ1ՍԱՆԻ ԲԱ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՈԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄ Ա ԿԵՐՊԲԻԹ ՅԱ ՆՆ ԱՆ2.ԱՏՈԻՅՑ 
ՕԳՏԱ ԳՈՐԾՄ Ա Ն ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՏԱՐԱԾՔ ՅԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմա ա իվ իրավակաև ակտերի մասին» ԼԼ օրեևբի 1-իև հոդվածի 2-րզ մասի, 
23-րզ հոդվածի, ԼԼ բա ղա բա ցիա կա և օրեևսզրբի 685-րդհոդվածի, «Տեղական 
Ինքնակւսռավարմաև Մասին» 2.սւյաստաևի 2.աևրապետությսւև օրեևբի 36-րդ հոդվածի 1-իև 
մասի 16) կետի դր ո յթ ներ ո վ , հիմբ ըևդունելով Գավառ համայնքի ավազաևու 08.11.2022թ. թիվ 11 
նիստի թիվ 160 որոշումը, ո ր ոշում  եմ

1. Լանջաղբյուր զյուդի րուժակ֊մսւնկաբարձակսւն կետի բնականոն աշխատաևբևերն 
ապահովելու նպ ա տ ա կով Գավառ համայնքի Լաևջաղբյւուր զյուդի մ շա կ ո յթ ի  տան շեևքի 
հյուսիսային մուտքից աջ 15.3 /տասևհիևզ ամբողջ երեք տասնորդական/ քմ և 17.6 /տւսսևյոթ 
ամբոդջ վեց տա սնորդա կա և/քմ մակերեսներով սեևյակևերը աևհատույց օզաազործման 
իրավուևքով, աևժամկետ տ րա մսպ րել «Սարուխաևի բժշկական ամբուլատորիա » պետական ոչ 
սաևտրւսյին կազմակերպությանը։
2. Յանձնարարել համայևքապետ արանի իրավաբանսւկաև բաժնի պետ Արա Գևորզյաևին 
«Սարուխանի բժշկական ամբուլատորիա » պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հնտ 
կնքել տարածքի ա ն հ ա տ ո յց  օզտազործմաև պայմաևազիր։

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
01 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1074-Ա

3. Ս ո յն  որւ

բ.Գավառ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱ ՎԱ Ո ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ սա տանի ձսւերապետությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք

ձձ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^V^ր^^Ջ§եՁ^Ջբ6է^րՁՈ@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
01 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 1075-Ա

ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱ ՆՐԱ Պ ԵՏՐԻԹ ՅԱ Ն ԲՆԱԿՉՈԻԹՅԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱձԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ 
ԱՆՎՏԱ ՆԳՈԻԹ ՅԱ Ն ԱՊԱձՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքևակաուսվւսրման մասին» ձձ օրենքի 47 հոդվածի 2-րղ մսւսի 2-րղ 
կետի, «ձայաստանի ձաևրապեաությաև բևակչության սւսևիաարահամաճարակայիև 
աևվաւսնզության ապահուի1աև մասին» օրենքի 8-րղ հոդվածի, 16.11.1992թ.ձ.Ն-0732-1 
ձայաստանի ձա նրապետ ության բևակչությսւն սանիտ արահամաճարա կային աևվտանզությսւն 
ապսւհովման մա սին ձձ օրենքի 8 ֊ր ղ  հոդվածի Յ ֊ր դ  մսւսի, ձձ կառավարությաև 16.03.2020թ.1\՜298– 
Ն որոշմսւմբ և սյսւհպանելով ձձ պարետի 03.06.2020թ.Ի1110-Ն որոշմաև պահանջները, որոշում  
եմ

ԼԿոորդինացնեյ համա յևքում սաևիտարահիզիեևիկ և հակահամաճարակային միջոցառոսքների 
իրակ ա և ացոււ1 ը

2.Մշակել և կա զմել հւսմւսյնթի բնակչության սանիտարահամաճարա կային ւսնվտաևզության 
ապահովմանև ուղղված տ եղա կա ն ծրազրերը և իրա կա նա ցնել վերա հսկողություև դրանց 
կատսւրման ևկսւտմամբ.



2Ա ՅԱ ՍՏԱ ՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏք1ԻԹՅԱՆ ԴԵՂԱ ՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ ասաանի Հւսնրապետությւսև Գեղարքուևիքի մա րզի Գավառ համայնք

ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավւսո, (0264)23423, (0264)22338 §ա/ՅոզՅ§հՅզՁք6էՅրՋՈ@|րոՋմ.նօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
01 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1076-Ա

ԱՐՅԱՆ ԿԱՄ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՄԵՐԻ ԴՈՆՈՐՈԻԹ ՅԱՆ ԿԱՋՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՋԱՐԳԱՑՄԱՆ, 
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱ ԵՎ Մ ԱՐԴՈԻ ԱՐՅԱՆ ԿԱՄ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՄԵՐԻ ԿԱՄ ԱՎԲՐ ԵՎ 

ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈԻԹՅԱՆ ԼՈԻՍԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 47 հողվսւծի դրույթևերով , 
«Մարղու արյաև և ղրա րսւղաղրամասերի ղոևորությաև և փոխևերարկումային բժշկական 
օզնության մասին» օրենքի 16-րղ հողվածի 3-րղ մասի և 5.11.2011թ ՀՕ-275-Ն ,«Մւսրղու արյաև ն 
ղրա բաղաղրամասերի ղոևորությաև և փոխևերարկումային բժշկական օզնության մասին» 
օրենքի 16-րղ հողվածի 3-րղ մասի պահանջներով, ո ր ո շո ւմ ե մ

ԻԱջսւկցել արյաև ղոևորությաև քսւրոզչությաևև ուղղված միջոցառումներիև, աեսանեփ 
վայրերուն ապահովելով յուսարւսնող ցուցապասաառևերի աեղաղրումը։



ձԱՏԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի 2,սւևրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՁզՁբ6էՋրՋՈ@§րոա1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
02 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 1077-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Տարոն Արշւսկի Մսւևուկյաևը (անձնազիր ՃԲ 0670281 , ԼԾԼ 3504910453, հաշվառված 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ֊Նորաաուս Սևաևի փ. ,70 ա ) հանղիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ փսորելու 
պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վւսրչարւսրության 
հիմունքևերի և փպւչական վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" եևթակեաի հիմքով 
Գավւսռի համայնքապեաարաևի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքսւհարկի 
զումւսրների զանձման հւսրցի քննության նպատակով։
«Վսւրչարարության հիմունքևերի և վարչական վարույթի մասին» 2,այսւստանի 2,անրսւպետության 
օրէնքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզւսւքւսևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքում, բսւցահայտելով 
զործի բոլոր հսւնզամանքները, վարչական մարմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ 2ԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամւսձւսյն ԼԼ ԼՔԲ ի կողմից ւռրւսմաղրված ւիոխւսդրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման 
տվյալների, ԸՒաՂՏԼՏԲ 0&ՃԻ1Բ VՕVՃ^^:Բ. 2.4 մակնիշի 59 1^ա 005, ՕԲԲԼ 1.6 մակնիշի 59 22  005
պետհսսքւսրանիշի ւիոխաղրամիջոցները հանղիսանում եև Տարոն Արշւսկի Մանուկյաևի 
սեփւսկանությունը, ինչը ԼԼ ձարկային օրենսզրքվ հանղիսանում եև հարկւիպ օբյեկտ։

Գույքի հւսւէար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 85792/ութսունհինզ հազար յոթ հսւրյուր 
իննսուներկու /ԼԼ ղրսւմ, ինչը 2019֊2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Տարոն Արշւսկի 
Մանուկյւսևի կողմից նշված ժւսմւսևակահատվսւծի զույքահարկը օրեևքով սահմանփսծ ժաւէկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 20731/քսան հազւսր յոթ հւսրյուը 
երեսունմեկ/2.2, ղրամի չափով։

2022 թվականի նոյեւփերի 15-ին «Վարչարալւության ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին ւհոսի ,,բ" կետի հիմքով Գսււիսռի համայնքապետարանում հարուցւ|ւսծ ւիսրչական 
վարույթի շրջաևականերում 2022 թվականի ղեկտեւքբերի 02-ին հրավիրվել են վարչական ւիսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 15.11.2022թ. ծաևուցոււք 
ՁշմՁրՋր.սա կայքում/ Տւսրոն Արշակի Մանուկյանր։ Վերջիևս չի ևերկայացել ւիսրչական վարույթի 
ւսոււքներին։ 0 2 .1 2 .2022թ. ւիսրչական վարույթի լսումներն իրականացվել են ւզսսոշաճ ծանուցված Տարոն 
Արշակի Մանուկյւսևի բւսցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանսւդրությւսն 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարսաւվոր է օրենքով 
սահմաեված կարգով ե չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համսդնքսդիե բյուջե 
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայև ձձ Պարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքսւհարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրավունքով պատկաևող հարկման օբյևկտ համարվող փոիսսդրւսմիջոցիների համար 
սահմւսնված կսւրդով ձայւսստսւնի ձանրապետությաև համսդնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությսւն ւսրդյունքներից։ 
ձամաձսւյն ՀՀ հսւրկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կագմակերպություններն ու ֆիզիկակւսն անձինք։ ձամաձայև I I  ձւսրկւսյին օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի՝ տեղական հարկերի գծով հարկային պսւրտսւվորությունների կատսւրում /մարում/ է 
հսւմարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահւսրկի, ինչպես նաե դրա 
գծով տույժերի ե /կամ/ տուգսւնքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտւսվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գաևձապետական հաշվին։
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայև ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիզիկակաև անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցմաև/հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքևակաոափսրման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմւսնված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմւսնված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնհլով վերոգրյալից և դեկավարվելով ձձ Սահմաևւսդրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավւսկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաուսվարմսւն մասին», «Վարչսւրարության հիմունքների 
ե վարչական վսւրույթի մասին» ձձ օլւենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Տարոև Արշւսկի Մսւնուկյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմևնը 106523/մեկ հարյուր
վեց հագար հինգ հւսրյուր քսւսևերեք/ ձձ դրամ որպես 01ՆձԻա ՆՕԳՃՕՏԲ. 2.4 մակնիշի 59 ւ\՚1ձ1
005, ՕՐՏԼ ՆՏՕՈՆձ 1.6 մսւկնիշի 59 22 005 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցներիի գույքահարկերի 
գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կարգով բոդոքարկվելԳավառի համայնքւսպևտիև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետությսւն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ.Սույն որոշմաև պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վսւրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սւսհմանված կարգով այն ենթսւկա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայությւսն միջոցով անբողոքւսրկելի 
դաոնսւլուց եռամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշմաև կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդուեման մասիև օրենքով սւսհմանված պատշաճ իրազեկելու



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստւսնի Հանրապեսաւթյսւն Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՅզՁք6էՁրՋՈ@§աՁւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
02 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 1078-Ա

ԳՌԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գարիկ Էղվարղի Հարությունյաեը (աևձնազիր ՃՔ 0573310 , ՀԾՀ 4101900404, հսւշվառված 
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ.Նորաաուս Սևանի փ., 12 ա ) հանղիսանալով զույքսւհարկ 
վճարող սուբյեկւռ, ՀՀ հսւրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքսւհարկ վճսւրելու 
ւղարաականություններր, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարության 
հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով 
Գսւվառի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ զույքսւհարկի 
զումարևերի զաևձման հարցի քնևության նպատակով։
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հաևրապեաության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրականացված վարչական վարույթի րնթսւցքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության արղյուևքում, բացահւսյտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնսւհատման 
տվյւսլների, Ն՜Ճ2 21130-120 մակնիշի 47 ԼԸ 007 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հանդիսանում է 
Գարիկ էղվարղի Հարությունյանի սեփակաևությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 54600/հիսուևչորս հազար վեց հարյուր /ՀՀ 
ղրամ, ինչը 2016-2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գարիկ էղվարղի Հարությունյանի 
կողմից նշված ժամանւսկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյուևքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 16226/տասնվեց հազար երկու հարյուր 
քսսւնվեց/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետարւսնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 02-ին հրավիրվել եև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվել է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում 
Ջ2մՋրՁր.Ջա կայքում/ Գարիկ էղվարղի Հարություևյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներիև։ 0 2 .12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևացվելեն պւստշաճ ծանուցված Գարիկ 
էղվարղի Հարությունյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմւսնադրության 45 ֊րդ  հոդվածի համաձսդե՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով ե չափով ւէուծել հարկեր, տուրքեր, կսւտարել պետական կամ համայեքայիե բյուջե 
մուտքւսդրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ԼԼ ձսւրկային օրենսդրքի 239 ֊րդ հոդվածի ւիոխադրամիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավուևքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող ւիոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձայաստանի ձանրսւպետությաև համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դոյւծունեությսւն արդյունքներից։ 
ձւսմաձայև ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրաւփջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կադմակերպություններն ու ֆիզիկւսկւսն անձինք։ ձւսւհսձայև ԼԼ ձւսրկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկսւյին պարտավորությունների կատարում /մարում/ է 
հաւքսւրվոււէ Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկվւսծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրսւ 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդսւնքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտաւիւրությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։ 
ձւսմւսձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժաւէկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է սւույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձաւևսձսւյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմակերպություններն ու ֆիզիկսւկաև անձինք փոխադրամիջոցների դույքւսհարկի տարեկան 
դոււ1արևերը իրենց պետւսկւսն դրանցմաև /հաշվսամաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ըներաոյալ։
ձամաձսւյն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիադոյւություն, օրենքով սահմւսնւխւծ վարդով կազմսւկերպում է դույքւսհարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքուլ սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրեևսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մւսսին», «Տեղական ինքնւսկաոաւիսրման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60֊ րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Գարիկ էդվարդի ձւսրություևյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել
ընդամենը 70826/յոթաևասուև հւսզար ութ հարյուր քսանվեց/ ԼԼ դրամ որպես ՆՃ2 21130-120 մակևիշի 47 
IX  007 ւդետհամարանիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվսւ ընթացքում կամ ձայաստանի ձաևրապետությսւն վւսրչական դատարան՝ 
երկամսյա ժսւմկետում։
Յ-Սույն որոշման սյահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 ֊րդ  հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատար ման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով՝ աևբողոքարկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժսւմկետում։
4.Սույն որոշման կատարմսւն ընթսւցքի նկւստմւսմբ հսկողությունն իրակսւնացևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնոււք ընդունման մասին օրենքով սահմանված պսոոշաճ իրազեկելու

20-^թ .ճ  
քԳ-ավստ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԴԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ սատանի ձաևրւսպետության Գեղարքուեիբի մարզի Գավառ համայնք 

ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՋզՁր6էՁրՁՈ@§աՋմ.օօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
02 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 1079-Ա

ԳԲԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԲԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռռւստամ Միհրաևի Սահրաղյաեը (աևձնազիր՝ 0598787 , ԼԾԼ 2310830186, հաշվառված 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ ֊Նորատուս Գր. Լուսավորիչի փ. 6 նրբ.,3 տ ) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հստկայիև օրենսզրքով սահմանված վարզով չի 
կաաստել զույքահարկ վճարելու պսւրաականությունները, ինչի կապակցությամք 2022 թվականի 
նոյեմբերի 15 ֊իև «Վարչարարությւսն հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" ենթակեսփ հիմքով Գավաոի համայևքապեաարաևի աշխաաակազմում 
հարուցվել Է վստչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վստչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթացբում զործի 
ւիսաասւկան հւսևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամւսևքնեյւը, վարչական մարմինը հասաատված Է համարում հետնյալը.
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ձամւսձայն ԼԼ ձՔԲ– ի կողմից ւորամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահաւոմւսն 
տվյալների, հ1ՐԲ.ԸՏՕՐՏ–5ՏԻք2 Տ300 1)7 մակնիշի 35 ԲԼ 411 պեահամարանիշի ւիոխաղրամիջոցը 
հանղիսանում Է Ռուսաւսմ Միհրաևի Սահրաղյանի սեփակւսնությունը, ինչը ԼԼ ձարկւսյին օրենսզրբվ 
հանղիսսւնում են հարկվող օբյեկւո։

Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 373800/երեք հարյուր յոթաևասուներեք 
հազար ութ հարյուր /ԼԼ ղրամ, ինչը 2013–2021թթ. ժամանակահաավածում չի վճարվել, իսկ Ռուսաամ 
Միհրաևի Սահյւաղյսւնի կողմից նշված ժամանակահաավածի զույքահարկը օյւենքով սահմանված 
ժամկեսաւմ չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար աույժ 134470/մեկ հարյուր 
երեսունչորս հազար չորս հարյուր յոթսւնասուն/ձձ դրամի չափով։

2022 թվականի նոյեմբերի 15 ֊ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 յ&վականի դեկտեմբերի 02-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում 
ՁշժՋրՁրտա կայքում/ Ռուստամ Միհյւաևի Սսւհրաղյանը։ Վերջիևս փ ևերկայացել վարչական վարույթի 
լսումնեյւին։ 0 2 .1 2 .2022թ. վայւչական վարույթի լսումներն իրսմյանացվելեն պատշաճ ծանուցված 
Ռուստամ Միհրաևի Սահրաղյանի բացակայությամբ։
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ձձ Սահմսւեսւդրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարասւվոր է օրեեքով 
սահմանված վարդով հ չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւտարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքադրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի դույքահարկը հարկ վճւսրողներին 
սևփականության իրավունքով պատկանող հւսրկման օբյեկտ համւսրվող փոիւադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձայաստաևի ձանրապեւոության համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական դործունեությաև արդյուևթներից։ 
ձամսւձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխւսդրամիջոցևերի դույքսւհարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիդիկական անձինք։ ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճւսրմւսն ենթակսւհարկի, ինչպես նաև դրսւ 
դծու| տույժերի ն /կամ/ տուդւսնքների դումարների վճարումը համապատասիւան հարկի դծով 
պւսրտավորությունը հւսշվաոող տեղական բյուջեի դանձւսպետական հաշվին։
ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկեաաևց յուրւսքանչյուր օրվա հաւէւսր հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակալը վճարում է ւոույժ 0.04 տոկոսի չտւիով։ ձամսւձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիդիկական անձինք ւիոխադրամիջոցների դույքահսւրկի տարեկան 
դումւսրները իրենց պետական դրանցմսւն /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային աարւիս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձամաձայն «Տեղական իևքնակսաավարմւսն մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սևւիւսկաև լիադորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմսւկերպում է դույքւսհարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճւսրևերը չվճարոդ ւսնձանց ևկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյւսլից ն դեկավարվելով ձձ Սահմանադրությաւէբ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորլքսւտիվ 
իրավական ակտերի լքւսսիև», «Տեղական ինքնակսաավարման մւսսին», «Վարչարտրության հիմունքևերի 
և վարչական վարույթի մւսսին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդւիսծներով, որոշումեմ

1. Ռուստւսմ Միհրանի Սւսհրադյւսնից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 508270/հինդ 
հարյուր ութ հագար երկու հարյուր յոթանասուն/ ձձ դրամ որպես 1^1ւ110ւԲՏՏ–8ՏԻ12 8300 ԲԳ ւհսկնիշի 35 
ԲԼ 411 ւդեահաւհսրւսնիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկերի դումւսր, ներսայալ աույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է ւիսրչական կւսրդով բողոքւսրկվել Գւսվաոի համւսյևքւսպեաին դրսւ ուժի մեջ 
մանելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայասաաևի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկալքպա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիւէունքների և վարչւսկան 
վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կասոսրմւսև՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծաուսյույ&յան միջոցով անբողոքարկեփ 
դառնալուց եոամսյա ժամկետում։
4-Սույն որոշման կւստւսրւէան ընթսւցքի նկւստմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գւսւիսո համայնքի 
ղեկավարը։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսստանի Հաևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՁզՋթտէՁրՋՈ@§րո311.օօա

ՈՐՈՇ ՈԻ Մ
02 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի IV 1080-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սևակ Վահագնի Եղիազարյանը (աևձնազիր Ճ.Ս0580059 , ՀԾՀ 3511770538, հաշվսաված 
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ.Նորաաուս Սևանի փ. 11 երբ.,5 ա ) հանդիսանալով 
զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարհլու պւսրաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին 
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավսաի համայնքապեասւրանի աշխաաակազմում հւսրուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զաևձմսւն հարցի քևնության նպատակով։
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստսւնի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հսւնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության արղյուևքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.
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Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից արամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատմւսն 
տփւսլների, 0Ճ 2  24-10 մակևիշի 34 0 ) /  886 պետհամւսրանիշի փոխադրւսմիջոցը հսւնղիսանում է Սևւսկ 
Վահւսզնի Եղիազարյսւևի սեփականություևը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսւսնում են հարկվող 
օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 70000/յոթանասուն հազար /ՀՀ դրամ, ինչը 
2016-2021թթ. ժամւսնակահատվածում փ  վճւսրվել, իսկ Սևակ Վահագնի Եղիազարյւսնի կողմից նշվսւծ 
ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճւսրելու արղյուևքում 
սաաջացել է զույքահարկի համար տույժ 20802/քսան հազար ութ հարյուր երկու/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվականի նոյեմբերի 15-իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեևբի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,թ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնակաևերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 02 ֊ին  հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում 
ՁշմՁրՅր.Ջա կայբում/ Սևակ Վահագնի Եղիազարյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 0 2 .12 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծւսնուցված Սեսւկ 
Վահւսզնի Եղիազարյւսնի բացակայությսւմբ։
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ձձ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենրով 
սւսհմաևփսծ կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայեքափե բյուջե 
մուտքւսդրւիւղ ս|արտսպիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն ձձ ձարկային օրեևսգրքի 239-րդ հոդփսծի ւիոխադրւսմիջոցի գույքահւսրկը հարկ վճարողներին 
սեւիւսկւսնությւսն իրավունքով պաւոկանող հարկմսւն օբյեկտ համարվող ւիոխադրւսմիջոցիների հւււմար 
սահմանված կսւրդով ձայաստանի ձանրապետույ»յաև հսւմայևքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հւսրկ վճւսրողների տնտեսական դործունեությւսն սւրդյունքներից։ 
ձամւսձայն ձձ հւսրկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի ւիոխադրւսմիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
հւսւևսրում կսւզմւսկերպություններն ու ֆիզիկակսւն ւսնձինք։ ձամւսձայն ձձ ձւսրկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդւիսծի՝ տեդակւսն հւսրկեյվւ դծով հւսրկային պսւրտավորությունների կսւտւսրում /մսւրոււք/ է 
հւսւքւսրվում Օրենսզրքին հաւքաւդատասխան հաշփպւկվւսծ ւլճարմաև ենթակսմոսրկի, ինչւդես նւսհ դրւս 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդաևքների դումարևերի վճարումը հաւքապատասիոսն հւսրկի դծով 
ււրւդսոավորությունը հւււշվսաող տեղական բյուջեի դւսնձապետւււկւսն հաշվին։
ձսւմաձւսյն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդւիսծի հւսրկի ւլճարումը սահմանված ժւսմկեսւներից 
ուշացնելու դևւդքոււք ժւսւնյեւուսնց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կւսւէ հարկային 
դործակալր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդփսծի 
կադմւսկերւդություններն ու ֆիզիկակւսն սւնձինք ւիոխւսդրամիջոցների դույքւսհւսրկի տսւրեկւսն 
դումարները իրենց պեւռւսկւսև դրանցման /հաշվւսոլքւսն/ վւսյրի հւսւնսյնքի բյուջե են ւլճւսրում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեւփերի 1-ը ներսայւսլ։
ձսւմաձւսյն «Տեղւսկսւն ինքևակաոավարմսւն մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւդորություն, օրենքով սահմանված կսւրդով կազմակերպում է դույքահարկի 
դւսևձումը, ինչպես նւսե սւեդական հւսրկերը, տուրքերը և վճւսրները չւլճարող ւսնձանց նկսսոմամբ 
օրեևքուլ սւսհւնսնվւսծ կււդւդով կիրւսռոււէ է համւսպւստասխան ւփջոցներ։
էփւելով վերոդյդալից և ղեկսւվարվելով ձձ Սահմաևադրությաւփ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրւսվակաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաաւ|արման ւնսսին», «Վւսրչւսրարությւււն հիմունքնեյւի 
ե վւսրչակւսն ւխւրույթի մասին» ձձ օրենքի 53 ֊րդ, 58֊60–րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Սևւսկ Վւսհւսդնի Եդիադարյանից հօդուտ Գավսա հւսմայնքի բյուջե գանձել ընդււււքենը 90802/իննսուն 
հադսւր ութ հարյուր երկու/ ձձ դյւամ որպես ՕՃ2 24-10 ւհսկնիշի 34 Օփ 886 պետհամարւսնիշի 
ւիոխադրւսմիջոցի դույքահարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրդով բոդոքարկվել Գավսաի հսսւ՜այնքւսւդետին դրւս ոււ)ի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձւսնրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշւհսև ւդահանջևերը չկատարելու դեպքում, «Վարչարսւրության հիւ(ունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ևնթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցուլ սւնբոդոքւսրկելի 
դառևալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշւէան կատարման ընթացքի նկւստմամբ հսկողություևն իրականացևում է Գավւսո հւսւնսյնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ է մտնում ընդունւէան մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձտյասաաևի ձաերապեաությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՅհզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§տՅւ1.(;օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 14 1081-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ԿԱԲԵԼԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 12-ՐԴ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻՆ ԿԻՑ ԿԱՌ ՈԻՑՎԱ Ծ ԿՑԱ ԿԱ ՈՈԻՅՑԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվևլով «Նորմա ա իվ իրավակաև սւկաերի մասիև» ՀՀ օրեևքի 1-իև հոդվածի 2-րդ մսւսի, 
«Տեդակւսև իևքևւսկաուսվարմաև մասիև» ԼԼ օրեևքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Իևքևսւկսւմ 
կսաույցևևրի օրիևակաևսւցմաև հ ւոևօրիևմաև կարդը հաստատ ելու մասիև» ԼԼ կառավարությաև 
18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշմամր հւսստատված կարգի պահաևջևերով և հիմք րևդուևելով 
իևքևսւկամ կառույցևերի հաշվառմաև տվյւսլևերի մուտքազրմսւև ծածկւսգրերը 202225ՃՒ14Օ, 
2022հ2ՍՏ1\4Ղ; մուաքագրված 14.09.2022թ ու հաշւ|իւ ա ռևելով իևբևւսկամ շիևարարակաև 
ւսշխատաևքևեր իրակսւևացրած սւևձ՝ Աևահիտ Հեևրիկի Սւսղաթեյյաևի /ծևված 09.05.1958թ./ 
Գավառ համայևքի ղեկւսվարիև հասցեագրած դիմումը և ևկատի ուևեևալով, որ կցսւկառույցը 
գտևվում Է Գավառ համայևքի Կսւբելագործևերի փողոց 12-րդ րազմարևակարաև բևակելի շեևքի 
սպասւսրկմսւև համար ևախատեսված հողամասում, կառույցի պւսհպւսևումը չի խախտում այլ 
սւևձաևց իրավուևքևերր և օրեևքով պահպւսևվոդ շահերը կամ վտւսևգ չի սպառևում 
քսւդաքացիևերի կյաևքիև ու առողջությաևը, իևչպես ևւսև հողամասը չի գտևվում ԼԼ հողւսյիև 
օրեևսգրքի 60-րդ հոդվա ծով սահմաևված սահմաևափւսկումևերի ցաևկում և 
իևժեևերատրւսևսպորտայիև օբյեկտևերի օտսւրմաև կամ աևվտաևգությաև գոտիևերում, 
կստուցկած չեև քա դաքա շիևակաև ևորմերի ու կսւևոևևերի Էսւկսւև խւսխտումևերով և չի 
սաաջսւցևում հարկադիր սերվյւտուտ պահաևջելու իյւսւվուևք, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Ռւժը կորցրած ճւսևաչել Գավառ համայևքի 2022 թվակւսևի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 781-Ա և 7 7 8 ֊ 
Ա որոշումևերր։
2. Հա ստա տել Գավառ համայևքի Կսւբելագործևերի փողոց թիվ 12-րդ բւսգմաբևակարաև 
բևսւկեյի շեևքի սպասսւրկմաև համար հատկացված հողամասի հատակագիծը կից 
ևևրկայացված հողա մա սի հատակագծիև համապատասխաև 0,04817 հա։
3. Գավառ համայևքի Կսւբելագործևերի փողոց 1 2 ֊ր դ  բազմաբևակարաև բևսւկեփ շեևքիև կից 
2019 թվակաևիև իևքևսւկսւմ կառուցված կցակառույցի (1 պատուհսւև ձևսւփոխւսծ դռսւև, ևկուդ 
9,4քմ և բսւց պատ շգամբ 20,4քմ մակերեսևերով սեփ. վկւսյակաև Ի1 2400189) ըևդհաևուր 
9,4+20,4=29.8 քմ , 1 քմ մա կերեսի համար սահմաևված վճարով, 362.7 ՀՀ դրամ, ըևդամեևր 
29,8x362.7=10810 (տասը հազար ութ հսւրյուր տասը) ՀՀ դրամ և 1 դոաևհամար 1209(մեկ հազար 
երկու հսւրյուր իևևը) ՀՀդրա մ ըևդամեևր 10810+1209=(տասևյոթ հագար ութ հարյուր տաը) ՀՀ 
դրամ կճսւրով ճւսևւսչել օրիևակւսև։
4. Որոշմաև ըևդուևմաև օրվսւևից օրիևսւկսւևացմաև համար սահմաևված վճսւրևերը՝ 60-օրյա 
ժամկետում չվճւսրելու դեպքում որոշումը համսւրվում է ուժը կորցրած։



5. Շեևք շինությունները չեե եա կա սում քաղաքա շիևակաե ևորմերիև և դրաևց մակերեսները 
որոշվում են քարաեզսպրմաև, զեողեզիւսյի, չափւսզրման /հաշփւամաև/ և հողաշինարարությւսև 
զործուննություև իրակա եացևելու իրավուևք ունեցող կազմակերպութՅուևների /ա նձի/ կողմից 
ստկած հաաակսպծերիև համապաաասխաև։
6. Սույն որոշումը ներկա յա ցնել ԼԼ անշարժ զույքի կադասարի կոմիաեի անշարժ զույքի 
զրանցմաև միա սնա կա ն ստորաբաժանում՝ զույքային իրավուևքների պետական զրսւնցում 
կսւտարելու համար։
7. Բրոշմաև կատսւրման հսկողությունը դնել Գավաո համայնքի ղեկա վարի տ եղա կա լ Դ. 
Բոշյւսևի վրա։

ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Դ.ԵԿԱԳ.Ա ^ՏԻ Ր Ո Ս ՅԱ Ն



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսաւոաեի Հսւևրապետութ յաե Գեղսւրքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§րոՅմ.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 1082-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԵՐՂԿՈԻՆՔ Մ Ա ՅՐՈԻՂՈԻ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԳ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 5/1 ՀԱՍՑԵԻ 
ՇԻՆՈԻԹ ՅՈԻՆԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմա ա իվ իրավակաև սւկտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1 ֊ի ն  հոդվածի 2-րդ մսւսի, 
«Քադսւքաշինությաև մասին» ՀՀ օրենքի 14.3 հոդվածի 30-րդ մասի, «Ցնդական 
ինքնսւկառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնա կա մ կսաույցների 
օրինսւկաևացմաև և տնօրինմաև կարդը հաստատելու մասին» ՀՀ կառւսվարությաև 18.05.2006թ. 
Ի1 912-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջներով, հիմք ըևդուևելով ինքնակամ 
կսաույցևերի հաշվառւևսև տվյալների մուտքագրմաև ծածկագիրը 202228X^27; մուտքագրված 
17.11.2022թ; հիմք ըևդունելով համասեփակաևատիրոջ՝ Անրի Լևոնի Վարդաևյաևի /ծևված 
27.03.1977թ./ Գսւվառ համայնքի ղեկավարին հասցեագրած դիմումը և հսւշվի առնելով, որ 
ինքնակամ կառուցված 77.04քւ1 մակերեսով լքւսրսւգի /կառուցված 2018թ–իև/ պահպաևումը չի 
խախտում ա յլ աևձւսևց իրւսվուևքևերը և օրենքով պահպանվոդ շահերը կամ վտանգ չի 
սպառնում քադաքա ցիևերի կյաևքիև ու առողջությաևը, ինչպես ևան հողա մա սը չի զտնվում ՀՀ 
հոդւսյիև օրենսգրքի 60-րդ հոդվսւծով սւսհմսւևված սահմանափակումևերի ցսւևկում ն 
իևժեևերատրաևււպորտայիև օրյեկտևերի օտարման կամ անվտւսնգության գոտիևերում, 
կառուցված չեև բա դա քա շինա կա ն ևորմերի ու կաևոևների Էական խա խտումներով և չի 
առաջսւցնում հարկադիր սերվիտուտ պահաևջելու իրավունք, որոշում  եմ

1. Անրի Լևոնի Վւսրդանյանիև /ծևված 27.03.1977թ./ սեփակաևությաև իրա վունքով պսւտկաևող 
/վկայական՝ Ի1 30102019-05-0053 տրված 30.10.2019թ./ Գսսխա համայնքի Բերդկուևք Մայրուղու 
փողոց 4-րդ նրրւսնցք թիվ 5/1 հասցեում գանվող ինքնակամ կառուցված 77.04 քւ1 արտաքին 
մակերեսով /62.80 քւ1 ներքին մա կերեսով/ խոհանոցը և ծածկը /կսաուցվւսծ 2018թ./ 1 /մեկ/ 
քառակուսի մետրի համար 616.8 /  վեց հւսրյուր վեց ամբողջ ութ տ ա սնորդա կա ն/ ՀՀ դրամ 
սահմանված վճարով, ընդհամեևը 77.04 քմռէ616.8=47600 /քա ռասուևյոթ հազար վեց հսւրյուր/ ՀՀ 
դրամ սւսհմսւևված վճա րով ճա ևա չել օրինական։
2. Սույն որոշումր ներկա յա ցնել ՀՀ անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի 
գրանցմաև միա սնական ստորաբսւժաևոււՐ զույքային իրավունքևերի պետական գրանցում 
կատարելու համար։
3. Ռրոշմսւն կատ արմաև հսկողությունը դնել Գավաո.
Բոշյսւնի վրա։
4. Սույն որոշումը ուժի ւ1եջ Է մտևում հրա 

ԳԱՎԱՌ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿ

շ օ ^ թ .
ո Գաւհւա

ղեկավարի տ եղա կա լ Գ.

օրը։

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսստանի Հաերապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղսւրքուևիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՋբ8էՁրՁո@§ւրաԱ.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 1083-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԵՐԴԿՈԻՆՔ ՄԱՅՐՈԻՂՈԻ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 7 ՀԱՍՑԵԻ 
ՇԻՆՈԻԹ ՅՈԻՆՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմսւտիվ իրավակաե ակւռերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րդ մւսսի, 
«Քադաքսւշինությաև մասին» ՀՀ օրենքի 14.3 հոդվածի 30-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնսւկսաավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնակամ կաոույցևերի 
օրիևակաևացմաև և աևօրիևմաև կարդը հաստատելու մասին» ՀՀ կսաավարությաև 18.05.2006թ.
Ի1 912-Ն որոշմւսմբ հաստատվսւծ կարդի պահանջներով, հիմք ընդուևելով ինքնակամ 
կսաոևյցևերի հսւշվսաման տվյալների մուտքսպրմաև ծածկագիրը 2022(ՅՍ8Բ46; մուտքագրված 
18.11.2022թ; հիմք րևդուևելով համասեփակաևատիրոջ՝ Լենա Աևդրանիկի Գրիգորյանի /ծնվսւծ 
30.05.1989թ./ Գա վա ռ համայնքի ղեկավարին հասցեագրած դիմումը և հաշվ|ւ առնելով, որ 
ինքնակամ կառուցվւսծ 319.1 քմ արտաքին մա կերեսով/257.5քմ ներքին մակերեսով/ մակերեսով 
շենք-շիևությունևերը /կառուցված 2020թ–ին/ պահպաևումը չի խախտում այլաևձսւնց 
իրավունքները և օրենքով պահպւսնվոդ շահերը կամ վտանգ չի սպառևում քաղաքացիների 
կյսւևքիև ու առոդջությանը, ինչպես ևաև հողւսմասը չի գտևվում ՀՀ հողային օրեևսգրքի 60-րդ 
հոդվածով սահմա նվա ծ սահմա նափակումևերի ցանկում և ինժեևերատրւսևսպորտայիև 
օյդեկտևերի օտսւրլքաև կա մ աևվտաևգության գոտիևերում, կառուցված չեն քաղաքաշիևական 
նորմերի ու կսւնոնների Էական խաղտումևերով և չի առաջւսցևում հարկադիր սերկյւտուտ 
պւսհաևջելու խաւվունք, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Լենսւ Աևդրանիկի Գրիգորյա ևիև/ծևվա ծ 30.05.1989թ./ սեփակաևությսւն իրավուևքով 
պ ա տ կա նող/վկա յա կա ն՝ Ի1 13092017-05-0026 տրված 13.09.2017թ./Գա վա ռ համայնքի Բերդկունք 
Մւսյրուղու փողոց 4-րդ նրբանցք թիվ 7 հսւսցեում գտնվոդ ինքնակամ կառուցված 184,34 քմ 
արտաքին մակերեսով /115.5քմ ներքին մակերեսով/ բնակելի տունը /կառուցված 2020թ./ 1 /մեկ/ 
քառակուսի մետրի համար 1028 /մեկ հազար քսաևութ/ ՀՀ դրամ սահմանված վճարով, 
ըևդհւսմեևը 184.34քմ.ճ1028=189600 /մեկ հարյուր ութսուևիևը հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ 
սահմանված վճարով, իսկ 134.76քմ արտաքին մա կերեսով/142քմ ներքին մակերեսով/ օժաևդակ 
շինություևներր /կա ռուցվա ծ 2020թ./ 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի համար 616.8 /  վեց հարյուր վեց 
ամբողջ ութ տ ա սնորդա կա ն/ ՀՀ դրամ սահմանված վճարով, ըևդամեևը 134.76քմ.ճ616.8=83200 
/ութսուներեք հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ սահմանված վճարով, ընդհանուր 
189600+83200=272800 /երկու հարյուր յոթսուներկու հազար ութ հա րյուր/ ՀՀ դրամ սահմանված 
կճւսրով ճա ևա չել օրինական։
2. Սույն որոշումը ներկա յա ցնել ՀՀ անշարժ զույքի կադւսստրի կոմիտեի անշարժ զույքի 
զրսւևցման միա սնա կա ն ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքևերի պետական զրւսնցում 
կսւտարելու համար։



3. Որոշման կաա արմաե հսկողութիւնը ղևել Գավար) համայնքի ղեկա վարի տ եղա կա լ Գ.
Բոշյաևի վրա։
4. Սույն որոշումը ուժի ւէեջ է մա նում հրապսւրակման հաջորղող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստանի Հանրապետությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՁ§հՋզՋբ6էՁրՁՈ@§աա1.օօա
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05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 1084-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հովեաննես Խաչիկի Շաքարյանը (անձնազիր 003536398, ՀԾՀ 1809870313, հաշվառված 
ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք . Գավառ Ազաաության փ., 36 շ, 25 ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու սյարաականությունները, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին 
«Վարչարարության հիմունքևերի և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ” 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարաևի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքւսհարկի զումսւրների զանձման հարցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքևերի և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հւսրուցվւսծ և իրականացված վարչական վարույթի ընթւսցբում զործի 
փաստական հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկաիվ քննության սւրղյուևքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանբևերը, վարչական մարմինը հասաատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔ Բ ֊ի  կողմից արամաղրված փոխսւղրամիջոցների հաշվաոմաև ու զնահատման 
տվյալների, ա 1ՏՍ 61Տա  ՔճյՏՔՕ 10 2.0 մակնիշի 34 Ս0.786, պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը 
հանղիսանում Է Հովհաննես Խաչիկի Շաքարյանի սեւիականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսգրքվ 
հանղիսանում եև հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճւսրմւսև ենթակսւ զույքահարկը կազմում Է 187000/մեկ հարյուր ութսունյոթ հազար/ՀՀ 
ղրւսմ, ինչը 2013-2021 թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Հովհաննես Խաչիկի Շաքարյանի 
կողմից ևշված ժամւսնակահատվածի զույքսւհայւկը օյւեևքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
սւրղյունքում առաջսւցել Է զույքւսհարկի համար տույժ 66600/վաթսունվեց հազար վեց հւսրյուր/ՀՀ ղրամի 
չակւով։

2022 թվականի նոյեմբերի 15 ֊իև «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ֊իև  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համւսյնքապետարւսնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 05-ին հրավիրվելեև վարչական վսւրույյւփ 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 15.11 .2022թ. ծանուցում 
ՋշժՋրՅրաա կսւյքում/ Հովհաննես Խաչիկի Շաքարյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 0 5 .12.2022թ. վայւչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծանուցված 
Հովհաննես Խաչիկի Շաքարյանի բւսցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

2.2 Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարւռւսվոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ն չափով մուծելհստկևր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ հսւմայնբային րյուջե 
մուտքադրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
2ամւսձայն 22 2արկայիև օրենսդրքի 239 ֊րդ հոդվածի փոխւսդրամիջոցի դույքահւսրկը հարկ վճսւրողներին 
սեփակւսնության իրավունքով պւստկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող փոխւսդրամիջոցիների համար 
սահմանված կսւրդով 2սւյսատանի 2անրապետության հսւմայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կաիսիսծ չհ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։
2սւմաձսւյն 22 հարկային օրենսդրքի 240 ֊րդ հոդվածի փոխւսդրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կսւդւևսկերպություններն ու ֆիզիկակւսն ւսևձինք։ 2ամսւձայն 22 2արկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պւսրտավորություևների կատարում /մսւրում/ է 
համւսրվում Օրեևսդրքին համապատասխան հսւշվարկված վճւսրման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրւս 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդւսնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պւսրտսւվորությունը հսւշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հւսշվին։
2ամաձւսյն 22 հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաբանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2սւմաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմսւկերպություևներն ու ֆիզիկական անձինք փոխսպրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրսւնցման /հաշվւսոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
2ամաձայն «Տեղական ինքևակառավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կսւրդով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
դանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյալից ե ղեկսւվարվելով 22 Սահմանադրությամբ, 22 հւսրկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարությւսն հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. 2ովհւսննես Խաչիկի Շաքւսրյւսևից հօդուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմենը 253600/երկու 
հարյուր հիսուներեք հազար վեց հարյուր/ 22 դրամ որպես ա 7ՏՍ 81Տա  Ր/վՏԽՕ 10 2.0 մակնիշի 34 Ս(Վ 
786 պետհամարաևիշի փոխադրամիջոցի դույքւսհարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետիև դրսւ ուժի մեջ 
մանելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ 2սւյաստանի 2աևրապետությսւն վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կսւրդով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2ւսրկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքարկեփ 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրսւկանացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորդող օրը։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայւսստանի 2,անրապետությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՁ§հՁզՋք6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօա
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05 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 1085-Ա

ԳՌԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գրիշւս ձովհսւննեսի Առաքելյաևը (անձնազիր ՃՐ0218238, ՀԾԼ 1105380661, հաշվառված 
ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո 2ացաոաա թղմ. ) հանդիսանալով զույքսւհարկ 
վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմաևված կարզով չի կաաարել գույքահարկ վճարելու 
պարասւկանությունները, ինչի կապակցությւսմբ 2022 թվակաևի նոյեմբերի 15-ին «Վւսրչարարության 
հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով 
Գավւսոի համայևքապեաարաևի սւշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձմւսն հարցի քննությւսն նպատակով։

«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասիև» 2,այաստաևի 2,անրապետության 
օրենքով սահմաևված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հաևզամանքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության արդյունքում, բացսւհայաելով 
զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԼՌԻ ձԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ 2.ԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամւսձւսյն ԼԼ 2,ՔԲ֊ի կողմից արամաղրված փոխսւղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահաամսւն 
ավյւսլների, ՍՃ2 31519 մակնիշի 04 ՍՕ 140.ՕՃ.2 24 մսւկևիշի 31 ԼՍ 388 պետհամարաևիշի 
փոխաղրամիջոցները հաևղիսանում են Գրիշա 2,ովհաննեսի Առաքելյաևի սեփականությունը, ինչը ԼԼ 
Պարկային օրենսզրքվ հւսնղիսանում են հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճսւրման եևթակա զույքահարկը կազմում է 82800/ութսուներկու հազար ութ հսւրյուր/2.2, 
ղրամ, ինչը 2013– 2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գրիշա 2,ովհաննեսի Առաքեըանի 
կողմից նշված ժամանսւկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմաևված ժամկետում չվճարելու 
այւղյունքում աոաջացնլ է զույքահարկի համար տույժ 22600/քսաներկու հազար վեց հսւրյուր/2.2. ղրւսմի
չափով։

2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվակաևի ղեկտեմբերի 05-ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 15.11 .2022թ. ծանուցում 
Ձ2ժՁար.սա կայբում/ Գրիշա ձովհաննեսի Աուսքելյանը։ ՎԵրջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 0 5 .12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվելեն պատշաճ ծանուցված Գրիշա 
շովհանևևսի Աոաքելյաևի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սւսհմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձսդե՜ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայևքայիև բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողևևրիև 
սեւիլսկաևության իրավունքով պսւտկանող հարկմաև օբյեկտ համարվող փոիւսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձայւսստանի ձսւնրապետության համայևքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամսւձայև ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմսւկևրսյություններն ու ֆիզիկակւսն անձինք։ ձամւսձսւյն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկային պարտավոյտւթյուևների կատարուն /մարում/ է 
հւսմարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվւսրկվւսծ վճարմաև եևթսւկահարկի, ինչպես նսւև դրսւ 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուդսւնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի դւսնձսւպետական հաշվին։ 
ձամաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետաևց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձսւմաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 251-յւդ հոդվածի 
կսւդմակերպություններև ու ֆիզիկւսկան անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցման/հսւշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարվւս դեկտեմբերի 1-ըներսայալ։
ձամաձսւյն «Տեղական ինքնւսկառավարմաև մասին» ԼԼ օրեևբի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
ոըպևս սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է զույքահարկի 
դանձումը, ինչպես նւսն տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սւսհմաևադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Գրիշւս ձովհսւևնեսի Աուսքեյյանից հօդուտ Գ-սւվաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 105400/մեկ 
հարյուր հինգ հազար չորս հւսրյուր/ ԼԼ դրամ որպես ՍՃ2 31519 մակևիշի 04 ՍՕ 140,(Ն\2 24 մակնիշի 31 
ԼՍ 388 պետհամարսւևիշի ւիոխադրամիջոցների դույքւսհարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2-Սույև որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բողոքարկվել Գավաոի համայևքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսւիո ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետությւսև վարչական դատարան՝ 
հրկսւմսյա ժամկետոււէ։
Յ-Սույն որոշման ւդահանջները չկատարելու դեւդքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88 ֊ր դ  հոդվածով սսւհմանւիսծ կւսրդով այն ենթակա է հարկադիր 
կսոոարման՝ ԼԼ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահուխղ ծւսոայության միջոցով անբողոքսւրկելի 
դաոնւսլուց եոամսյա ժսւմկետում։
4.Սույն որոշման կատարմսւև ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւ1տնում ընդունման մասին օ 
օրվան եաջորդող օրը։

/• ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

պատշաճ իրազեկելու.

ՑԱՆ

շօճճթ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հւսնրապեւոության Գեղարքոնեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՋզՅբ6էՋրԶո@§րրամ.շօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 1086-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արա Ռազմիկի Մազմաևյաևը (անձնազիր ՃԲ. 0667169, ՀԾՀ 3409780599, հաշվառված 
ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք.Գավառ Ազաաաաության ւի.,2 նրբ.,5 փկղ.,3 ա ) 
հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օյ՜ւեևսզրքով սահմանված կարզու( չի 
կաասւրել զույքահարկ վճարելու պարտականությունևերը, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի 
նոյեմբերի 15-ին «Վւսյւչարարության հիմունքևերի և վարչական վարույթի ւ1սւսին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" եևթակեաի հիմքով Գավառի համւսյնքապետարանի աշխւստակազւէոււք 
հւսրուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ զույքահարկի զումարների զաևձման հարցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիլքունքների և վարչակւսն վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետությսւն 
օրենքով սահմւսևված կարզով հւսրուցված և իրականացված վարչւսկան վարույթի ընթացքոււէ զործի 
փաստական հաևզամանքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՐԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահատմւսն 
տվյալևերի, Բ Ճ Տ ՚^Օ Օ  ՏՏԲ1ձՔ.Օ 2.0 I մակնիշի 34 Ի1Ճ. 392 պետհսւմարանիշի փոխաղրամիջոցը 
հանղիսանում է Արա Ռազմիկի Մւսզմանյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ 
հանղիսանում եև հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահւսրկը կազմում է 52500/հիսուներկու հազար հինգ հարյուր/ՀՀ 
ղրւսմ, ինչը 2018 2021թթ. ժամանսւկահատվածում չի վճարվել, իսկ Արա Ռազմիկի Մազմանյանի կողմից 
ևշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
ւսռաջացել է զույքահարկի համար տույժ 13000/տասներեք հազսւր/ՀՀ ղրամի չււսիով։

2022 թվականի նոյեմբերի 15 ֊ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարաևում հւսրուցւիսծ վարչական 
վարույթի շրջանւսկաներոււէ 2022 թվականի դեկտեմբերի 05-ին հրավիրվելեն վարչւսկան վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու ևպւստակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում 
32ժՁռւր.Ձրո կայքում/ Արա Ռազմիկի Մազմսւնյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումն երին։ 0 5 .1 2 .2022թ. ւիսրչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Արա 
Ռազմիկի Մազմաևյւսնի բացակայությամբ։



■ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմւսևադրության 45-րդ հոդվածի համաձսդե՝ յուրաքւսևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնբային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձւսմաձայն ՀՀ Պարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին 
սևւիականությաև իրավուևքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձայաստանի ձւսնրւսպետության համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործուևեության արդյունքներից։ 
ձաւհսձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցևերի դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կադմակերպություններն ու ֆիզիկսւկան անձինք։ ձամաձւսյն ԼԼ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հւսրկերի դծուլ հարկւսյին ւդւսրտավորությունների կատարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հւսշվարկվւսծ վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրւս 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդսւնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտավորություևը հաշվառող տեղական բյուջեի դւսնձւսպետսւկան հաշվին։ 
ձամաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կւսմ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցևերի դույքւսհարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրւսնցման /հաշվաոման/ վայրի համւսյնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-ըներաոյւսլ։
ձամաձւսյն «Տեղական ինքնակաուսվարմսւն մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիադորություն, օրենքով սահմանված վարդով կադմւսկերպոււէ է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւն տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսնձւսնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրւսռում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և դեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկւսյին օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական սւկտերի մւսսիև», «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60֊ րդ հոդվածներով, որոշում Լմ

1. Արա Ռազմիկի Մազմսւնյանից հօդուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել
ընդսւմենը 65500/վաթսունհինդ հազար հինգ հարյուր/ ԼԼ դրամ որւդես ԲՃՏ\ՎՕՕ ՏՏԲԸ8.0 2.0 I ւևււկևիշի 
34 Ի1Ճ 392 պետհսսքւււրւսնիշի փոխադրամիջոցի դույքահսւրկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրսւ ուժի ւ1եջ 
մտնելու օրվանից երկու տմսվա ընթւսցքում կամ ձայաստանի ձանրւսպետությաև վարչական դատարան՝ 
երկամսյսւ ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիւէունքների և վարչական 
վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդուլ այն ենթակա է հարկադիր 
կաւոարմաև՜ ԼԼ ԱՆ ձարկսւդիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքւսրկևլի 
դառնւսլուց եոամսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւոնում ընդուևմւսն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հւսջորդոդ օրը։
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Հայ սատանի Հանրապետությսւն Գեղսւրբունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅր6էՅրՅՈ@§աՅմ.շօրո
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05 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի Ա 1087-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գեորզ Հակոբի Հակորյանը (անձնազիր 003220316 , ՀԾՀ 2912800781, հաշվառված 
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք.Գավաո Ազաաաաությաև փ.,22 շ.,23 ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմաևված կարզով չի կաաարել զույքահւսրկ 
վճարելու պարսաւկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին 
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթսւկեաի հիմքով Գւսվառի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։

«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաաևի Հանրապետության 
օրենքով սւսհմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վսւրույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզսւմանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու զնահատման 
տվյալների, ՕԲՏե ՃՏՂ1Ն\ 1.8 I մակևիշի 34 ԻՄ 005 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հաևղիսանում Է 
Գեորզ Հակոբի Հսւկոբյանի սեփականություևը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հաևղիսանում են հսւրկվող 
օբյեկտ։

Գույքի համար վճարմսւն ենթակա զույքահարկը կսւզմում Է 46400/քառասունվեց հազար չորս հսւրյուր /ՀՀ 
ղրւսմ, ինչը 2017-2021 թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գեոյւզ Հակոբի Հսւկոբյանի կողմից 
նշված ժամաևակւսհատվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմաևված ժամկետում չվճարելու սւրղյունքում 
ւսռաջացել Է զույքահարկի հւսմսւր տույժ 9000/իևը հազաբւ/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվակաևի նոյեմբերի 15 ֊ին «Վարչարարությաև ե վարչական վարույթի մասիև» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվւսռի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի ղեկտեմբերի 05-իև հրավիրվելեև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում 
ՁշժՅրՅրաա կւսյքում/ Գեորզ Հակոբի Հակոբյանը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վսւրույթի լսումներիև։ 
0 5 .12 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևացվել են պատշաճ ծւսնուցված Գեոյւզ Հակոբի 
Հակոբյանի բացակայությամբ։
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ձձ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաւռարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտսւդիր ւսյլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածիփոխադրամիջոցի դույբահարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփականության իրավուևքով պսւտկանող հարկմւսն օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձայաստանի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունբևերից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պարտւսվորությունների կատարուն /մարում/ է 
հւսմարվում Օրեևսդրքիև համապատասխան հաշվարկված վճարմսւև ենթակահարկի, ինչպես նաև դրւս 
դծով տույժերի և /կսւմ/ տուդանքների դումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պսւրտավորություևը հսւշվաոող տեղական բյուջեի դւսնձապետակւսն հաշվին։ 
ձամաձայն ձձ հւսրկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակալր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կւսդմակերպություններն ու ֆիզիկական անձիևք փոխադրամիջոցների դույքւսհարկի տարեկան 
դումարնևրը իրենց պետական դրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձամւսձայն «Տեղական իևքնակառավարմաև մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կսւրդով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկւսվարվելով ձձ Սսւհմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53֊լւդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Գևորդ ձւսկոբի ձակոբյսւնից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 55400/հիսուևհինդ 
հադւսր չորս հարյուր/ ձձ ղրւսմ որպես ՕՐԸԼ ՃՏ՞ՈՆձ 1.8 I մսւկնիշի 34 ԻՄ 005 պետհամարանիշի 
փոխադրամիջոցի դույքահւսրկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավաոի համայևքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ըևթացքում կամ ձայաստանի ձաևլւապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջնեյւը չկսւտարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծւսոայության միջոցով աևբողոքւսրկելի 
դաոևսւլուց եոամսյա ժամկետում։
4.Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողուլպուևն իրակսւնացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւսաաեի Հաևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համսւյևք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՋ^^^Ջ§հՁ^Ջք6էՋր^ո@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
05 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաեի Ի1 1088-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արթուր Աշոաի Գյաոոյսւևը (աեձնազիր ՃՏ 0477210 , ՀԾՀ 2602910503, հւսշվաոված 
ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համսւյևք, ք֊Գավառ Ազաաւսմարաիկևերի 1 փ. 2 ևրք.2 աևցղ.,11 ա ) 
հաևղիսաևալով զույքահարկ վճարող սուքյեկա, ՀՀ հարկայիև օրեևսզրքով սահմաևվսւծ կարզով փ 
կաաարել զույքահարկ վճսւրելու պարասւկաևություևևերը, իևչի կապակցությսւմբ 2022 թվակաևի 
ևոյեմբերի 15-իև «Վւսրչարարությաև հիմուևքևերի և վարչակաև վարույթի մասիև» ՀՀ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" եևթակեաի հիմքով Գավաոի համայևքաւղեաւսրաևի աշխաաակազմում 
հսւրուցվել Է վարչակաև վարույթ՝ զույքահարկի զումարևերի զաևձմաև հարցի քևևությաև հպատակով։

«Վարչարարությաև հիմուևքևերի և վարչակաև վարույթի մասիև» Հայաստաևի Հաևրապետությաև 
օրեևքով սահմսւևված կարզով հարուցված և իրակաևացված վարչակաև վարույթի ըևթսւցքում զործի 
ւիասաակաև հաևզամւսևքևերի բազմակողմաևի, լրիվ և օբյեկտիվ քևևությաև արղյուևքում, բացահայաելով 
զործի բոլոր հաևզամւսևբևերը, վարչակաև մարմիևը հասաատված Է համարում հեաևյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմաձայև ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից արամաղրված փոխսւդրամիջոցևերի հաշվաոմաև ու զևահաամաև 
ավյալևերի, \և \2  2121 մւսկևիշի 34 ճ ճ  818 պեահամարաևիշի փոխաղրսւմիջոցը հաևղիսաևում Է Արթուր 
Աշոաի Գյսաոյսւևի սեփակաևություևը, իևչը ՀՀ Հսւրկայիև օրեևսզրքվ հաևղիսաևում եև հարկվող օբյեկա։

Գույքի համար վճսւրմաև եևթակա զույքահարկը կազմում Է 67000/վաթսուևյոթ հազար /ՀՀ ղրամ, իևչը 
2014–2021թթ. ժամւսևակւսհաավածում չի վճարվել, իսկ Արթուր Աշոաի Գյսաոյսւևի կողմից ևշված 
ժամաևակահաավւսծի զույքահարկը օրեևքով սահմաևված ժամկետում չվճսղւելու արղյուևքում 
սասւջացել Է զույքահարկի համար տույժ 22500/քսսւևերկու հազար հիևզ հարյուբւ/ՀՀ ղրւսմի չափով։

2022 թվակաևի ևոյեմբերի 15-իև «Վարչարարությաև և վարչակաև վարույթի մասիև» ՀՀ օրեևքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարաևում հարուցված վարչակաև 
վարույթի շրջսւևակաևերում 2022 թվակաևի դեկտեմբերի 05-իև հրավիրվելեև վարչակաև վարույթի 
լսումևեր, որիև մսւսևակցելու հպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 15.11.2022թ. ծաևուցում ՋշժՁրՁր.ջոլ 

կսւյքում/ Արթուր Աշոտի Գյառոյաևը։ Վերջիևս չի ևերկայացել վարչակաև վարույթի լսումևերիև։ 
05.12.2022թ. վարչակաև վարույթի լսումևեյ՜ւև իրակաևացվել եև պատշաճ ծաևուցված Արթուր Աշոտի 
Գյաոոյաևի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻԱԸ

ձձ Սահմանադրությաև 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաևված կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մոսոքագրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկսւյին օրենսգրքի 239-րդ հոդվածիփոխադրամիջոցի գույբահարկը հարկ վճարոդներին 
սեփսւկանության իրավունքով պսւտկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող ւիոխադրամիջոցիների համար 
սահմաևված կարգով ձայ սատանի ձանրապետությսւն համայնբների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական գործուևեության արդյունքներից։ 
ձւսմաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձւսմաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի՝ տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորությունևերի կատարում /մարում/ է 
համւսրվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվսւրկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաե դրսւ 
գծով սաւյժերի և /կւսմ/ տուգանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտսւվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձապետւսկւսև հսւշվին։
ձւսմաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժւսմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրփս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշփսռման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը նեըառյալ։
ձամաձայն «Տեղական իևքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմաևված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմաևված կարգով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությսւմբ, ձձ հարկային օրեևսգրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական ակտեյւի մասին», «Տեղական իևքնակառավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասիև» ձձ օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդվածևերով, որոշումեմ

1. Արթուր Աշոտի Գյւսոոյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 89500/ութսունինը 
հազար հինգ հարյուր/ ձձ գրաւէ որպես ՆՃ2 2121 մւսկնիշի 34 ճ ճ  818 պետհամարսւնիշի 
փոխադրամիջոցի գույքահայւկերի գումար, նեըառյալ տույժերը։
2-Սույև որոշոււէը կարող Է վարչական կւսրգով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսւիս ընթսւցքում կամ ձայաստսւնի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժամկետում։
Յ.Սույև որոշմսւն պւսհանջնեյւը չկատարելու դեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վսւրույթի մասիև» ձձ օյւեևքի 88 ֊ր դ  հոդվածով սահմաևված կարգով այն եևթսւկա Է հարկադիր 
կւստւսրման՝ ձձ ԱՆ ձայւկւսդիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դառնալուց եռսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ըևթացքի ևկատմւսւէբ հսկողությունն իրականսւցնում Է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմաևված պատշաճ իրազեկելու



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստանի Հւսնրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ> Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գափսո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՁ§հՋզՋք6էՋրՁո@§աՋւ1.օօա

ՈՐ ՈՇ  ՈԻ Մ
05 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1089-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արսեն Հրանղիկի 1սզմալյանը (անձնազիր 003304656 , ՀԾՀ 1202740124, հաշվառվսւծ 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո Օգոստոսի 23-ի փ.,18 տ ) հանղիսաևալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարսաւ կսւնությունները, ինչի կապակցությամր 2022 թվականի նոյեմբերի 15 ֊ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գափսոի համայնքապեաարաևի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքսւհարկի զումարների զանձմաև հարցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստսւնի Հաևրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հսւրուցվւսծ և իրւսկսւնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քևևությւսն արդյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձւսյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխադրամիջոցևերի հաշվաոման ու զնւսհատմւսն 
տվյալևերի, 61Վ\\/ 318 I մակնիշի 34 Մ՝/ 842 պետհամարաևիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում է Արսեն 
Հրանղիկի Իյզմսղյաևի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրեևսզրքվ հանղիսանում են հսղւկվող
օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթակսւ զույքահւսրկը կազմում է 57500/հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր /ՀՀ 
ղրսւմ, ինչը 2018–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Արսեն Հրանղիկի 1սզմալյանի կողմից 
նշված ժամանակահւստվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում 
առւսջւսցել է զույքահարկի համայւ տույժ 14200/տսւսնչորս հազար երկու հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսևավաներուն 2022 թվականի դեկտեմբերի 05-ին հրւսվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվել է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում 
Ձ2նՅրՋր.Ձա կայքում/ Արսեն Հրանղիկի 1սզմւսլյանը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 0 5 .12 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվել են պւստշաճ ծանուցված Արսեն 
Հրանղիկի Իյզմալյւսնի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանւսդրության 45-րդ հոդվածի համաձւսյև՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կւսրդով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մուտքադրվող պւսրտսւդիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 239 ֊րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփակւսևության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխսպրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով ձայւսստանի ձանրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսվսւծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործուևեության սւրդյունքներից։ 
ձամւսձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքսւհարկ վճարողներ են 
համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինբ։ ճամաձտյն ԼԼ ձւսրկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պսւրտավորությունների կատարում /մարում/ է 
հւսմարվում Օրեևսդրքին համապատասխան հսւշվարկված վճարմսւն ենթակահւսրկի, ինչպես նւսև դրա 
դծով տույժերի և /կամ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտսւվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գսւնձապետակաև հաշվին։
ձսւմաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետնևրից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքսւնչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի՝ 
կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցմաև /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչհ 
հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։
ձամսւձայն «Տեղական ինքնակւսռավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կսւրդով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կսւրդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելոկ վերոդրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Արսևն ձրւսնդիկի քսդմալյսւնից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել
ընդամենը 71700/յոթսւնասունմեկ հազար յոթ հարյուր/ ԼԼ դրամ որպես 318 I մակնիշի 34 ՕՆ
842 պետհսւմարանիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկերի գումար, ևերաոյսւլ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրդով բողոքարկվել Գավաոի համայևքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայ սատանի ձսւնրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյսւ ժամկետում։
Յ-Սույև որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88 ֊ր դ  հոդվածով սահմանված կարզով այն եևթակա է հարկադիր 
կատարմւսն՝ ԼԼ ԱՆ ձւսրկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությաև միջոցով անբողոքարկելի 
դառնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրակսւնացնում է Գսւվաո համայնքի 
ղեկավարը։
5, Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապետությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^V^ր^^^§հՅ^Յք6էՅր^ո(5)§ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի 14 1090-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ձարություն Ռազմիկի Փոքրիկյաևը (աևձնազիր ՃՐ 0523315, ձԾձ 1208370383, հաշվառվւսծ ձձ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք. Գավաո Միքայելյան ւի. 5-րղ նրբանցք) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճւսրելու պարտականությունները, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15֊ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաաակւսզմում հւսրուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զւսնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձաևրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հաևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահսւյտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատփսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ձամւսձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-001-0283 -0001-001,05-001-0277 0002 
001, կւսղաստրայիև ծսւծկազրով անշարժ զույքը, ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրսւմաղրված փոխաղրամիջոցևերի 
հաշվսաման ու գնահատմաև տվյալների ՕՃ.2 24-01 մակնիշի 31 ՏՍ 602, պետհսւմարւսնիշի 
փոխաղրամիջոցը հանղիսսւնում է ձարություն Ռազմիկի Փոքրիկյանի սեւիակաևություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակւս զույքահարկը կազմում է 20900/քսան հազար ինը հարյուր/ձձ 
ղրսւմ, ինչը 2014-2021թթ. ժսւմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ ձարություն Ռազմիկի Փոքրիկյանի 
կողմից ևշված ժամանակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյունքում սաաջացել է զույքահարկի համար տույժ 8900/ութ հազար ինը հարյուր/ձձ ղրամի չափով։ 
Փոխւսղրւսմիջոցի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 142500/մեկ հարյուր 
քառասուներկու հազար հինգ հարյուր/ձձ ղրամ, ինչը 2008֊2021թթ. ժամանակւսհատվածում չի վճարվել, 
իսկ ձարություն Ռազմիկի Փոքրիկյանի կողմից նշված ժամանակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով 
սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 
61300/վաթսունմեկ հազար երեք հարյուր/ ձձ ղրամի չափով։ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-իև 
«Վստչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի 
հիմքով Գավաոի համայնքապետարսւնում հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 
թվականի ղեկտեմբերի 05-ին հրավիրվելեև վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու 
նպատակով պատշւսճ ծանուցվել է/հիմք՝ 15.11.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա կայքում/ ձարություն 
Ռազմիկի Փոքրիկյսւնը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 0 5 .12.2022թ. 
վարչական վարույթի լսումներն իյ՜ւականացվել են պատշաճ ծանուցված ձարություն Ռազմիկի 
Փոքրիկյանի բւսցակայությւսմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՌՐՌԻՄԸ 
ՀՀ Սւսհմաևադրությաև 45 ֊ր ղ  հոդվածի համաձայն՝ յուրաքսւևչյուր ոք պարաավոր է օրեևքով 
սահմաևված կարզով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետակաև կամ համայևքայիև բյուջե 
մուտքսւզրկող պարտաղիր այլ վճարումևեր։
Հւսւհսձայև ԼԼ Հարկայիև օրեևսզրքի 224-րդ հոդվածի աևշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողևերիև 
սեփակաևությաև իրավուևքով պատկաևող հսւրկմաև օբյեկտ համարվող աևշարժ զույքի համար 
սահմաևված կարզով Հտյաստաևի Հսւևրապետությաև համսւյևքևերի բյուջեևեր վճարվող տեղակաև հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողևերի տևտեսակսւև զործուևեությսւև սւրդյուևքևերից։
Համաձայև ԼԼ Հարկայիև օրեևսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողևերիև 
սեփակաևությաև իրավուևքով պատկաևող հսւրկմաև օբյեկտ համարվող փոխաղրւսմիջոցիևերի համար 
սւսհւհսևված կարզով Հայաստաևի Հսւևրապետությաև համայևքևերի բյուջեևեր վճարվող տեղակաև հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողևերի տևտեսակսւև զործուևեությսւև սւրդյուևքևերից։ ձամսւձայև ԼԼ 
հարկայիև օրեևսզրքի 236-րղ հողվածի կազւքակերւղություևևերր և ֆիզիկակաև ւսևձիևք աևշարժ զույքի 
տարեկաև զումարևերը /այդ թվոււէ Օրեևսզյւքի 231-րղ հոդվածի 3-րղ մասով սահմաևված ղեպքերում ու 
կարզով հաշվսւրկված ւսևշարժ զույքի հարկի պարտավորությաև զումարևերը / աևշարժ զույքի զտևվելու 
վայրի համայևքի բյուջե եև վճարում միևչև հարկայիև տսւրվսւ դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյւսլ հաշվի ւսոևելով 
սույև հողվւսծով սսւհւէաևված առաևձևահատկություևևերը։
ձամսւձայև ձձ հարկայիև օրեևսզրքի 240-րդ հոդվածի ւիոխաղրւսմիջոցևերի զույքահարկ վճարողևեր եև 
համւսրում կազմսւկերպություևևերև ու ֆիզիկակաև սւևձիևք։
ձամսւձայև ձձ ձւսրկայիև օրեևսզրքի 46-րդ հողվածի տեղակաև հարկերի զծով հարկայիև 
պարտսւվորություևևերի կատարում /մարում/ Է համարվում Օրեևսզրքիև համապսւտասխաև 
հաշվարկված վճարմաև եևթւսկահսւրկի, իևչպես ևաև ղրւս զծով տույժերիև /կսւմ/ տուզաևքևերի 
զումսւրևերի վճարումը համսւպատասխաև հարկի զծով պարտավորություևը հաշվաոող տեղակաև 
բյուջեի զաևձապետակաև հւսշվիև։
ձամսւձայև ՀՀ հարկայիև օրեևսզրքի 401 ֊ր ղ  հողվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժսւմկետևերից 
ուշսւցևելու դեպքում ժւսմկետաևց յուրաքաևչյուր օրվա համար հւսրկ վճարողը կամ հարկայիև 
զործակսղը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ Համաձայև ՀՀ հարկայիև օրեևսզրքի 251-րդ հողվածի 
կազմսւկերպություևևերև ու ֆիզիկւսկաև աևձիևք ւիոխաղրւսմիջոցևերի զույքւսհարկի տարեկաև 
զումւսրևերը իրեևց պետակաև զրաևցմւսև /հսւշվաոմսւև/ վայրի համւսյևքի բյուջե եև վճարում միևչև 
հարկայիև տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։ Համաձայև «Տեղակաև իևքևւսկառավարմաև մասիև» ՀՀ 
օրեևքի 38-րդ հոդվածի՝ համւսյևքի ղեկավարը որպես սեփակաև լիազորություև, օրեևքով սահմաևված 
կարզով կսւզմակերւղում Է զույքահարկի զւսևձումը, իևչպես ևաև տեղակաև հարկերը, տուրքերը և 
վճարևերր չվճարող աևձաևց ևկատմամբ օրեևքով սահմաևվւսծ կարզով կիրաոում Է համապատասխաև 
միջոցևեր։
Ելևելով վերոզրյւսլից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմաևադրությամր, ՀՀ հարկայիև օրեևսզրքով, «Նորմատիկ 
իրավակաև սւկտերի մասիև», «Տեղակաև իևքևւսկսաւսվարմաև մասիև», «Վարչարարությւսև հիմուևքևերի 
ե վւսրչակաև վարույթի մասիև» ՀՀ օրեևքի 53-րդ, 58-60-րղ հողվածևերով, որոշումեմ

1. Հարություև Ռազմիկի Փոքրիկյաևից հօզուտ Գավառ համայևքի բյուջե զւսևձել ըևղամեևը 233600/երկու 
հարյուր երեսուևերեք հազար վեց հարյուր/ՀՀ դրամ որպես 05-001-0283-0001-001,05-001-0277-0002֊
001 կադաստրայիև ծսւծկազրերով ւսևշարժ զույքերի, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված 
ւիոխաղրւսմիջոցևերի հւսշվաոմաև ու զևահատմաև տւկալևերի <ՅՃ2 24-01 մսւկևիշի 31 ՏՍ 
602 պեահամարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահւսրկերի գումար, ևերառյսւլտույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող Է վարչակաև կարզով բողոքարկվել Գավաոի համայևքապետիև՝ դրսւ ուժի մեջ 
մտևելու օրվաևից երկու ամսվա ըևթացքում կամ Հայաստաևի Հաևրապետությաև վւսրչակւսև ղւստւսրաև՝ 
ևրկւսմսյւււ ժամկետում։
3. Սույև որոշմաև ւղահաևջևերը չկատարելու դեպքում, «Վարչարարությաև հիմուևքևերի և ւիսրչակաև 
վարույթի ւէւսսիև» ՀՀ օրեևքի 88-րղ հոդվածով սահմաևված կարզով այև եևթակւս Է հարկադիր 
կատւսրմաև՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կաւոարումև ա պ ա հովոա ծյյէՏ^^^^^մւջոցով՝ աևբողոքարկելի 
ղառևւսլուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշմսւև կատսւրմաև ըևթացքի ևկատմամբ 
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումև ուժի մեջ Է մտևում ըևղուևւքաև մ 
օրվւսև հաջորդող օրը։

/ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ցևում Է Գավաո հւսմւսյևքի 

ւստշաճ իրազեկելու

ՌՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի Հանրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ձձ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅթ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.(։օտ
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05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 1091-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Էղիկ Հայկւսզի Հովհաենիսյանը (աեձնագիր 006586374, ՀԾՀ 1204530319, հւսշվաոված ՀՀ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք ք. Գավաո Ազաաությաև փ.,31շ, 26) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճսւրելու պւսրտակսւնությունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15 ֊իև 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավւսոի համայևքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ 
դույքւսհարկի զումարնևրի զանձման հարցի քննությսւն նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստսւևի Հւսնրապետության 
օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցփսծ և իրակաևացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսնզամաևքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արդյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզսւմանքները, վարչական մարմինը հսւստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրված ՀՀ Հարկւսյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ հսւմարվող՝ Գավաո համայնքի 05-001-1117-0070,05-001-1178-0137,05-001– 
1112-0150,05-001-1 168-1677,05-001-1168-1642, կաղաստրային ծածկւսզրով անշարժ զույքը, ՀՀ ՀՔԲ-ի 
կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշփսռման ու զնսւհատման տվյալների ԼՏՃՍՏ Օճ 460 
մակևիշի 33 ՕՕ 363, ՍՃ2-4698 մակևիշի 31 ԼԼ 692 պետհսւմարանիշի փոխաղրամիջոցևերը 
հանղիսանում են էղիկ Հայվազի Հովհաննիսյանի սեփւսկաևությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճւսրման ենթակա զույբահարկը կազմում է 120200/մեկ հարյուր քսան հազար 
երկու հարյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամւսևակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ էղիկ Հայվազի 
Հովհաննիսյանի կողմից նշվսւծ ժամաևակահատվածի զույքւսհարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճարելու արդյունքում սաաջացելէ զույքւսհարկի համար տույժ 51200/հիսուևմեկ հազար երկու 
հւսրյուր/ՀՀ դրամի չափով։
Փոխադրամիջոցի համար վճւսրման ենթակա զույքւսհարկը կազմում է 550600/հինզ հարյուր հիսուն 
հազար վեց հարյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2017–2021յ&թ. ժամւսևակահատվածում չի վճարվել, իսկ էղիկ Հայվազի 
Հովհաննիսյանի կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճւսրելու արդյունքում սաաջացել է զույքւսհարկի համար տույժ 97300/իննսուևյոթ հազար երեք հարյուր/ 
ՀՀ դրամի չափով։ 2022 թվւսկւսևի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 
օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքապետարանում հարուցփսծ 
վարչական վարույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 05-իև հրավիրվել են վարչական 
վարույթի լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծաևուցվել է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում 
Ձշժ<ՄՅր.Ջրո կայքում/ էղիկ Հայվազի Հովհաննիսյանը։ ՎԵրջինս չ|ւ ներկայացելվարչական վարույթի 
լսումներին։ 05.12.2022թ. վարչական վարույյփ լսումնեյւն իրականացվել են պւստշաճ ծանուցված էղիկ 
Հայկսպի Հովհաննիսյանի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ձձ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաևված կարզով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարաւսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկւսնությաև իրավունքով պատկանող հարկմաև օբյեկա համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմւսնված կարզով ձայ սատանի ձանրապետությսւն համւսյնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական զործունեության արդյունքներից։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի՜փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմաևված կարզով ձւսյաստաևի ձանրապետության համայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ ձամաձայն ձձ 
հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի Յ ֊ր դ  մւսսով սւսհմանված դէպքերուն ու 
կարզով հսւշվարկված անշարժ զույքի հարկի պսւրտսւվորության գումարները / անշարժ զույքի զտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյւսլ հաշվի առնելով 
սույն հոդվածով սւսհմանված աոանձնահսւտկություևները։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդփոծիփոխադրւսմիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
ձւսմաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրենսզրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաե դրա գծով տույժերիև /կամ/ տուզսւնքների 
զումւսրևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հսւշվառող տեղական 
բյուջեի զւսնձապետակւսն հաշվիև։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրսւնցման/հաշվսամաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը նեըառյալ։ ձամաձայն «Տեղական իևքնակառավարման մասին» ձձ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմաևված 
կարզով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող ւսևձանց նկատմամբ օրենքով սահմաևված կարգով կիրսաում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և դեկավարվելով ձձ Սահմսւնադրությամբ, ձձ հարկային օրեևսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակառավարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով

1. էդիկ ձայկազի ձովհաևնիսյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 819300/ութ 
հսւրյուր տասնինը հազար երեք հսւրյուր/ձձ դրամ որպես 05-001-1117-0070,05 001-1178 0137,05-001 1112 
0150,05-001-1168-1677,05-001-1168-1642, կադաստրայիև ծւսծկազրերով անշարժ զույքերի, ձձ ձՔԲ-ի 
կողմից տրւսմադրված կւոխադրամիջոցների հսւշվառման ու զնահատման տվյալների ԼԼՃՍՏ Օճ 460 
մակնիշի 33 ՕՕ 363, ՍՃ2-4698 մակևիշի 31 ԼԼ 692 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցների 
զույքահարկերի գումար, նեըառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվելԳավառի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմաև պահանջները չկսւտարելու դեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմաևված կարզով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
դառևալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատւսրմսւև ընթացքի նկատմամբ Խ սկանացնում է Գավառ համայևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման ք վսւծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդոդ օրը։

ՐՈՍՅԱՆ/ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ԶՕձԶ ,



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրսւպետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§րոՅւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 1092-Ա 

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԲԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Շուշւսնիկ Գառնիկի ձովհաննիսյանը (անձնազիր 013597687, ձԾձ 6701620485, հւսշվաոված 
ձձ ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք. Գավառ ՄԱղեկյսւև փ. 2 անցղ., 12 ա) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավւսռի համայևքապեաարաևի աշխատակազմում հւսրուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ 
զույքահարկի զումւսրների զսւնձման հարցի քննույ^յան նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետությսւն 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացվսւծ վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահայտելռվ 
զոլոծի բոլոր հանզսւմանքևերը, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ձամւսձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվւսծ ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-0077-0007-001-000, կւսղաստրային 
ծւսծկազրով անշարժ զույքը, ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառմւսն ու 
զնահւստման տվյսւլների 0Ճ7, 32213 մսւկնիշի 34 2Բ 943, պետհամարսւնիշի փոիոսղրամիջոցը 
հսւնղիսանում Է Շուշանիկ Գառնիկի ձովհանևիսյսւնի սեփակւսնությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթսւկա զույքահարկը կազմում Է 36400/երեսունվեց հազար չորս 
հարյուր/ձձ ղրսւմ, ինչը 2013-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Շուշանիկ Գառնիկի 
ձովհւսննիսյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահւստվածի զույքահարկը օլւենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առւսջացել Է զույքահարկի համար տույժ 16500/տասնվեց հազար հինզ 
հսւրյուր/ձձ ղրամի չափով։
Փոխւսղրամիջոցի համար վճարման եևթակա զույքահարկը կազմում Է 40500/քւսռւսսուն հազար հինզ 
հայղուր/ձձ ղրամ, ինչը 2014–2021թթ. ժամանակահատվածում չ|ւ վճարվել, իսկ Շուշանիկ Գառնիկի 
ձովհւսննիսյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում սաաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 13400/տասևերեք հազար չորս հարյուր/ 
ձձ դրամի չափով։ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-իև «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ձձ 
օրենքի ՅՕ֊լպ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքւսպետարանում հարուցված 
վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 05-ին հրսւվիրվելեն վարչական 
վարույյփ՜ւ լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսևուցվել Է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում 
Յշժա՜Յրաա կւսյբում/ Շուշանիկ Գառնիկի ձովհաննիսյանը։ Վեըջինս չի նեըկայսւցել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 0 5 .12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևացվելեն պատշաճ 
ծանուցվսւծ Շուշանիկ Գառնիկի ձովհաննիսյանի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂԲԻՆԵԼԲԻ ձԻՄՆԱՎԲՐՈԻՄԸ 
ձձ Սւսհմանաղրության 45-րդ հողվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք սրսրտավոր Է օրենքով



սահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտւսղիր այլ վճարումներ։
Հւսմաձւսյն ՀՀ Պարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ ւլճարողներին 
սեփականության իրսւվուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով Հայւսստաևի 2,անրապետությսւն համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործուևեությսւն սւրդյունքներից։
Հսւմաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 239-րդ հողւիածի ւիոխադրւսմիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխսպրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով Հայաստանի Հանրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործուևեությսւն սւրդյունքներից։ Համաձայև ՀՀ 
հարկային օրենսդրքի 2 3 6 ֊րղ հողւիսծի կսւզւհսկերպություևները և ֆիզիկական անձինք անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231 –րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
կարզով հսւշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտսւվորության գումարները / անշարժ զույքի զտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերւսռյալ հաշվի առնելով 
սույն հողվածով սահմանված աոանձնահատկությունները։
Համւսձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 240-րղ հողվածի փոխւսղրւսմիջոցների զույքահւսրկ վճւսրողներ են 
հսոևսրում կազմւսկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Հւսւ1աձւսյն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծու| հարկային 
պսւրտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրեևսզրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճսւրման եևթւսկահարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժեյփն /կամ/ տուզանքևերի 
զումւսրների վճարումը համապատասխւսն հարկի զծուլ պարտավորությունը հաշվաոող տեղական 
բյուջեի զանձաււյեւուսկւսն հաշվին։
Համաձայև ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րղ հողվածի հարկի ւխւսրումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքանչյուր օրւիս համար հարկ վճարողը կւսմ հարկւսյին 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համւսձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րղ հողվածի 
կազմակերպությունևերև ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։ Համւսձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 38-րղ հողվածի՝ հաւհոյնքի ղեկաւլարը որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված 
կարզով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հւսրկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց ևկսւտւհոմբ օրենքով սահմանված կւսրդով կիրւսռում է համապատասխան 
ւփջոցևեր։
Եփելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Շուշանիկ Գառնիկի Հովհաննիսյաևից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 106800/մեկ 
հարյուր վեց հազար ութ հսւրյուր/ՀՀ դրամ որպես 05-001-0077-0007-001-000, կաղաստրային 
ծւսծկւսզրերով անշարժ զույքերի, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվւսոման ու 
զնահւստման տփալների ՕՃ2 32213 մակնիշի 34 2Բ 943 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի 
զույքահարկերի գումար, ներառյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կարզով բողոքարկվել Գաւիսոի համայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի լքսւսին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կարզով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հւսրկաղիր կատարումն ապահովող ծառայությսւն միջոցով անբողոքարկելի 
ղառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմւսն ընթացքի նկաւոմամբ հսկողությունև իրակսւնսւցնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է 
օրվւսն հւսջորղող օրը։

/ՀԱՄԱՅՆՔԻ

բ. Գավառ



ա-ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապեւոության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ^ոզՋ§հՋզՋթ0էՋրՋՈ@§րոա1.(։օա

ՈՐ ՈՇ  ՈԻ Մ
05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1093-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մելիք ձրանտի Կճատյւսևը (անձնազիր 014379028 , ձԾձ 1109930593, հաշվառված 
ԼԼ Գեղարքունիքի մարզ, Գավսա համայնք, ք . Գավաո Բուոնազյան ւի. 4 նյւբ., 9 ա ) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուրյեկւո, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարաւսկանությունները, ինչ|ւ կւսպակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույյփ մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայևքապեսւարանի ւսշխաաակազմում հարուցվել է վարչական փսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի զսւնձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձաևրապետությւսն 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ն իրակաևացվսւծ վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահայտելռվ 
զործի բոլոր հանզամւսնքները, վարչական մարմինը հւսստատված է համարում հետնյալը.
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ձամաձւսյն ԼԼ ձՔԲ-ի կողմից տրամւսղրված փոխադրւսմիջոցների հաշվսաման ու զնահատմւսև 
տփսղների, \1ՄՏՍ81Տա ՔճյհհՕ 10 2,0 մակնիշի 34 ՆՆ 745 պետհսւմարանիշի փոխսպրամիջոցը 
հանղիսանում է Մեփք ձրանտի Կճաւոյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ ձարկսւյին օրենսգրքվ 
հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճւսրման ենթակա զույքահւսրկր կազմում է 78000/յոթանասուևութ հազար /ԼԼ ղրւսմ, ինչը 
2019֊2021թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Մեփք ձրանտի Կճատյանի կողմից նշված 
ժամանակահատվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աուսշւսցել է զույքւսհարկի համար տույժ 15000/տասնհինզ հազւսր/ձձ ղլւամի չափով։

2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարայւության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվականի դեկտեմբերի 05-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
|սումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում 
նճժՁրսր.Ձա կսւյքում/ Մեփք ձրանտի Կճատյսւնը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
յսումներին։ 0 5 .12 .2022թ. վայւչւսկան վարույթի լսումնելւն իյւակաևացվել են պւստշաճ ծանուցված Մեփք 
ձրանտի Կճատյանի բւսցակայությամբ։
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ձձ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսբանչյուր ոք պարաւսվոր է օրէնքով 
սահմաևված կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրսւմիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևությաև իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրսւմիջոցիների համար 
սահմաևված կարզով ձայսատւսևի ձանրապետության համայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
ե, որր կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքւսհարկ վճարողներ են 
համարում կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հւսրկերի գծով հարկային պարտավորությունների կատւսրում /մարում/ է 
համւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակսւհարկի, ինչպես նաե դրա 
գծով տույժերի և /կամ/ տուզանքների զումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետական հաշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սւսհմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետւսնց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրաևցմւսն /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հայւկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյւսլ։
ձամաձայն «Տեղական իևքնակառավարման մասին» ձձ օրեևքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրէնքով սահմւսնված կարգով կազմսւկերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձաևց նկատմամբ 
օրենքով սահմաևված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյսւլից ե դեկսւվարվելով ձձ Սահմանւսդրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավակաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասիև», «Վարչարարությաև հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 ֊րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Մելիք ձրանտի Կճատյսւևից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդ ամէնը 93000/իննսուներեք 
հագար/ ձձ դրամ որպես Է4ՄՏՍ81ՏՄ1 ՐճյՏ&Օ 10 2,0 մակնիշի 34 V"՝/ 745 պետհամսւրանիշի 
փոխադրամիջոցի գույքսւհարկերի գումար, նեըառյալ տույժերը։
2–Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվելԳավառի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվաևից երկու ամսվսւ ընթացքում կամ ձսւյաստաևի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրէնքի 88 ֊ր դ  հոդվածով սահմաևված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքարկելի 
դառնւսլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողություևև իրտկանացնում է Գավառ համայնքի 
դեկա վարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օր 
օրվան հաջորդող օրը։

Տ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՜
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ձայաստանի ձաևրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՁր^^^§հՁ^^ք6է^ր^ո(5)§ա^մ.^օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
05 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաեի Ի1 1094-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սոկրասւ Վաևոյի Ղմբոյսւնը (անձևագիր 007623127, ձԾձ՝ 4014590445, հսւշվաոված ձձ 
ԳԵղսւրքուէփքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք. Գավառ Ջարզարյան 1 փ.,4 սւ) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկա, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսւաարել զույքահարկ վճարելու 
պարտակւսնությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով 
Գավսաի համայնքապեաարսւնի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի 
զումարևևրի զանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետությսւն 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակսւնացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահսղտելով 
զործի բոլոր հաևզաւէանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ձամւսձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գսւփսռ համայնքի 05-001-0341-0004-003,05-001-341-004֊ 
01/11-13 կաղաստրային ծածկւսզրով անշարժ զույքը, ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամսւղրված 
փոխաղրսւմիջոցների հաշվառման ու զնահատւքան տվյալների ՕՃ2 3110 մակնիշի 30 ՍՏ 
156, պետհամարսւնիշի փոխւսղրամիջոցը հաևղիսւսնում Է Սոկրատ Վանոյի Ղմբոյաևի 
սեփակւսևությունյւ։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 40000/քւսռսւսուն հազար/ձձ ղրսւմ, 
ինչը 2017–2021թթ. ժաւքանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սոկյւատ Վւսնոյի Ղմբոյանի կողմից նշված 
ժամանակահւստվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
առաջսւցել Է զույքահարկի համար տույժ 11500/տասևմեկ հազար հինզ հարյուր/ձձ ղրամի չափով։ 
Փոխաղրամիջոցի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 60000/վաթսուն հսպւսր/ձձ ղրամ, 
ինչը 2017–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սոկրատ Վանոյի Ղմբոյանի կողմից նշված 
ժամւսնակահատւիսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
առաջսւցել Է զույքահարկի համար տույժ 15400/տասնհինզ հազար չորս հարյուր/ ձձ ղրամի չափով։ 2022 
թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 
1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական ւիսրույթի 
շրջանակսւներում 2022 թվականի դեկտեմբերի 05-իև հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որին 
մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում ՁշժՋԼՋր.Ջա 
կայքում/ Սոկրատ Վանոյի Ղմբոյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումևերին։
05 .12 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանւսցվել են պատշաճ ծանուցվւսծ Սոկրատ Վանոյի 
Ղւփոյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ձձ Սւսհմաէսսդրության 45 րղ հոդվածի հւսմսւձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր Է օրենքով 
սահմաևված վարդով ե տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքագրվոդ պսւրտաղիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևությաև իրավուևքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմաևված կայւդով ձայաստանի ձաևրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
Է, որը կախված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական դործունեության արղյունքևերից։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 239-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեւիլսկանությսւն իրավուևքով պատկաևող հսւրկմաև օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով ձայաստանի ձաևրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական դործունեության արղյունքևերից։ ձամաձայն ձձ 
հարկային օրենսդրքի 236 րղ հողվածի կազմակերպություևները և ֆիդիկական անձինք անշարժ զույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսդրքի 231-րղ հոդվածի 3-րղ մսւսով սահմանված դէպքերուն ու 
կարզով հսւշվարկված աևշարժ զույքի հարկի պարտավորությաև գումարները / աևշարժ զույքի զտնվելու 
վայրի համայևքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերւսոյալ հաշվի աոևելով 
սույն հողվածով սահւքանված սաանձնահատկությունները։
ձամաձայն ձձ հարկային օրեևսզրքի 240-րղ հոդվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկակաև անձինք։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46-րղ հողվածի՝ տեղակաև հւսրկերի զծով հարկային 
պայւտավորություևների կատարուն /մարում/ է համայւվում Օրեևսզրքիև համապատասխան 
հաշվսւրկված վճարման եևթակահարկի, ինչպես ևաև ղրա զծով տույժերիև /կսւմ/ տուզանքների 
զումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի զծուլ պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի զանձապետական հաշվիև։
ձամաձայն ձձ հարկային օրեևսզրքի 401 ֊ր ղ  հողւլածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետաևց յուրաքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձւսյն ձձ հարկւսյին օրենսդրքի 251-րղ հողվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկակաև անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետւսկան զրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։ ձամաձայն «Տեղական ինքևակսաավսւրման մասին» ձձ 
օրենքի 38 րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկաւլարը որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմանված 
կարզով կազմւսկելւպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձսւնց ևկատմամբ օրեևքով սահւքանված կարզով կիրաոում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելով վերոզրյալից և ղեկսւվարվելով ձձ Սահմանաղրությսւմբ, ձձ հարկւսյին օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավակւսև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոսոիսրլքան մւսսին», «Վւսրչւսրարությաև հիմունքևերի 
և փսրչակւսն վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվսւծներով, որոշումեմ

1. Սոկրսւտ Վանոյի Ղւքբոյւսնից հօզուտ Գավւսռ հւսւքայևքի բյուջե գանձել ընղւււմենը 126900/մեկ հայղուր 
քսաևվեց հազար ինը հարյուր/ձձ դրամ որպես 05-001-0341-0004-003,05-001-341-004-01/11–
13 կսւղաստրային ծւսծկւսզրերով անշւսրժ զույքերի, ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամաղրւիսծ 
փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու զևահատման տփսւլնեյւի ՕՃ.2 3110 մակնիշի 30 ՍՏ 
156 պետհամարւսնիշի փոխաղյւամիջոցի զույքահսւրկերի գումար, ներաոյալ սաւյժերը։
2. Սույև որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքսւրկվել Գաւլաոի համայնքապետիև ղրա ուժի ւքեջ 
մտնելու օյւվանից ևյւկու ւսմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձսւնյւապետության վարչական դատարան՝ 
երկսւլքսյւս ժաւքկեսաււք։
3. Սույն որոշւէան պւսհւսևջնեյւը չկատարելու դեպքում, «Վսղ 
կսղաւյթի լքասիև» ձձ օրեևքի 88-րդ հողվածով սսւհմաևւ 
կսոոարման՝ ձձ ԱՆ ձսւրկաղիր կսաւարոււքն ապահու 
ղսանալուց եոսսէսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատսւրման ընթացքի ևկւստւհսմբ 
ղեկավարը։
5. Սույև որոշոււմւ ուժի մեջ է ւհռնում ընղունման մա 
օրւիււև հւսջորղող օրը։

՜՜ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ւսն հիւքունքևելւի և վարչւսկան 
կա է հարկադիր 

\  անբողոքւսրկեփ

ոււէ է Գսււիսո հւսւքւսյնքի 

ւստշաճ իրազեկելու

ՏԻՐՈՍՅԱՆ


