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Հայ սատանի Հաևրսւպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվաո համայնք
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Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
07 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 1Կ 1095-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 9-ՐՂ 
ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 3 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏԻԳՐԱՆ 
ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ ՉԵԲՈՏԱՐԵՎԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՄՑԵ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպսւհպաեված ւսևհատակաե 
բնակելի տեերի կարզսւվիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրւսվակաև ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
իևքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվսւծի 24) կետի և ՀՀ Կսասւվարության 
29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հանրսւպետության քաղաքսւյիև և զյուղակսւն բնակավայրերուն 
ևևրրևակավսղրային աշխարհագրական օրյեկտների անվանսւկոչմաև, աևվւսնափոիտւթյտն, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի համարակալման, 
հասցեսւվորման ու հասցեների պետական զրանցմւսն կսւրզր հաստատելու և հասցևևերի 
զրաեցմաև լիւսզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխությունևեր կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 07.1995թ. տրված Սեփակւսևությաև վկայագիրը, Գավառ 
համայնքի Հացառատ թւսղամասի Հենրիկ Աբրահամյաև փողոց 9-րղ փակուղի թիվ 3 հասցեի 
զույքի սեփակսւնատևր Տիզրսւն Արսւմայիսի Չեբոտւսրևի /ծնված 0 4 .0 6 .1969թ–ին/ լիւսզորված 
սւևձ /լիւսզորւսզիր 50 ԱԲ 8102005, տրված 2 0 .10.2022թ./ Խաչատուր Վսւսիլի Դաղոյաևի /ծնվւսծ 
2 1 .1 2 .1965թ–իև/ դիմումը, «1սսւչատուր Ավեյաև» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի և 
շինությունների հատակազծերը, համաձայն որոնց Գավառ համայնքի Հացառատ թաղամսւսի 
Հենրիկ Աբրահամյան փողոց 9-րդ փակուղի թիվ 3 հասցեում զտևվող հողամասը չափազրվևլ Է, 
ըստ Մեփակսւնության վկայւսզրի հողամասի մակերեսը կսւզմում Է 0.085 հա, փաստացի
0.10703 հա, որը Տիզրւսև Արսւմայիսի Չեբոտարևին/ծնված 0 4 .0 6 .1969թ–ին/ սեփակաևությսւև 
իրավունքով պատկսւնող հողամասն Է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 177.75 քմ 
ընդհանուր մակերեսով շեևք-շինություևների /կառուցված 1990֊1998թթ./ կառուցմաև ու 
սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.10703 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 
60-րղ հողվածով սսւհմաևված սահմւսևափակումների ցաևկում, ինչպես նաև 
ինժեներատրանսպորտային օրյեկտների օտւսրման զոտիներում, չի առաջացևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ



1. Վերականգնէ) Գսւվսա համայնքի ձացառատ թարլամսսփ ձենրիկ Աբրաեամյան փողոց 9-րղ 
փակուղի թիվ 3 հասցեում ցանկող ղույքային միավորի նկսւամամր Տիղրւսն Արամսւյիսի 
Չեբոաարևի /ծնկած 0 4 .0 6 .1969թ–ին/ հողօղսապործմսւն իրավուևքը, րնսւկելի տան կսաուցմսւն 
և սպասարկման համար 0.085 հա հատկւսցված հողսւմասից ավելփասաացի օզտւսգործվող
0.02203 հա հողամասի ղույքային իրավունքևերը՝ ճանաչելովևրա սեփսւկաևության իրավունքր
0.10703 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական կսաուցկած 177.75 քմ ընդհանուր 
մակերեսով շինությունևերի /կսաուցկած 1990–1998թթ./ նկատմսւմր որպես օրինական 
սփրապեակող ղույք։
2. Անշարժ գույքին տրամադրել Գավաո համայնք, ձացառատ թաղամաս, ձենրիկ Աբրահամյան 
փողոց, 9-րղ փակուղի, թիկ 3 հասցէն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնելՀՀ անշարժ զույքի կսւղաստրի պետական կոմիտևի ւսնշւսրմ 
ղույքի ղրաևցմւսն միասնական ստորաբաժանում՝ ղույքային իրավունթների պետական 
ղրւսնցում կատարեյու հալքար։
4. Որոշմսւն կատարման հսկողությունը ղնել Գավւսո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Բոշյսւևի վրսւ։ հ *

ԳԱՎԱՌ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 179/6 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎԲՂ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑԲՂ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԾԱԾԿԸ ԵՎ ԾԱԾԿԻ 

ՋԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ
ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավստվելով Տեղական Ինքնակաոավարմսւև Մասին ՀՀ օրեևքի 35-րղ հոդվսւծի 24) կեաի ՀՀ 
կառավարության 18.05.2006 թ. թիվ 912-Ն որոշմամբ հասաաաված «Ինքնակամ կառույցևերի 
օրիևակաևացմաև և աևօրինման կարզը եասաաաելու մասին» կարզի 34-րդ, 35-րղ, 35.1-րդ, 36-րղ, 37-րղ և 
39-րդ կեաերի Գավսա համայնքի ավսպաևու 08.11.2022թ. թիվ 11 նիստի թիվ 157-Ա որոշմաև 
պահանջներով և հիմք ըևդունելով ինքնակամ կաոույցն իրականացրած անձ Գազիկ Միհրանի 
Վոշիկյանի Գավառ համայնքի ղեկավարին հասցեսւզրված դիմումը և օրինականացմաև համար 
սսւհմաևվսւծ վճարների անդորսպրերը, նկատի ունենալով, որ ինքնակամ կառուցվսւծ ծածկը օրենքով 
սսւհմաևվսւծ կարզով օրիևակաևացվել Է որպես համայևքային սեւիւսկանություն /անշարժ զույքի 
ևկատմամբ իրավունքների զրաևցման վկայական Ի1 01112022-05-0025, տրվսւծ 01.11.2022թ./, որոշումեմ

1. Գավսա համայնքի Սարուխաև Հ. Աբրահամյաև փողոց թիվ 179/6 հասցեում գտևվող համայևքային 
սեփակաևություև հանդիսացող, օրինական ճանաչված 0.88 քմ մակերեսով ծածկը և ծածկի զբաղեցրսւծ ու 
սպասարկմաև համար ևսփւատեսված 0.00011հա մակերեսով հողամասը, համապատասխսւևաբար 
ծածկի 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 9252 /իևնը հազար երկու հարյուր հիսուներկուՀ ՀՀ դրամ 
արժեքով, ընդամեևը 10200 /տաս հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ, ծածկի համար առաևձևացված 
հողամասը յուրաքսւևչյուր 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 792 (յոթ հարյուր իևևսուներկու) ՀՀ դրամ 
արժեքով, ընդամեևը 900 /իևնը հարյուր/ ՀՀ դրամ և ավյալմիավորի ևկատմամբ համայնքի անվամբ 
զույքայիև իրավունքների պետական զրաևցման համար իրակաևացված ծախսերի փոխհատուցման 
վճարների 35000 /երեսուևհիևզ հազար/ ՀՀ դրամ արժեքներով, ուղղակի վաճառքով օտարելու ինքնակամ 
կաոույցն իրականացրած անձիև Գազիկ Միհրանի Վռշիկյանին։
2. Շեևք շինություևները չեև հակասում քաղաքաշիևական ևորմերիև և դրաևց մակերեսները որոշվում են 
քայւտեզազրմաև, գեոդեզիայի, չափսւզրմաև /հաշվառման/ և հողաշիևարարության զործուևեություև 
իրականացնելու իրսւվուևք ունեցող կազմակերպությունների /անձի/ կողմից տարված հատակագծերիև
համապատասխան։
3. Հանձևարարելաշխատակազմի իրավատևտեսագիտակաև բաժևի պետ Արա Գևորզյաևիև օրենքով 
սահմսւևված կարզով Գազիկ Միհրանի Վոշիկյանի հետ կնքելու ուղղակի վաճառքի պայմանադիր։
4. Որոշմաև կատարման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկպվսւրի տեղակալ Գ. Բոշյանի վրա։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում հրսւպարակմանը հաջորւ

ք. Գավսա

ԳԱ ՎԱ Ռ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿ1

*Հյ2Հ
ա աաաա  մարտիրոսյան1 ՜աՊա&ձ I *

՚ա Պ  էյպ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվառ համայնք

ՀՀ, Գեղւսրքաևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր^^Ջ§հՁ^Ջբ6էՋր^ո( )̂§րոՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
07 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ր4 1097-Ա

ՀԱՅՍՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայասասւնի Հանրապեաությաև Հողային օրեևսզրքի 101-րղ հողվւսծով և 
«Տեղական իևքնակառավարմւսն մասին» Հայասաաևի Հանրապեաությաև օրենքի 46-րղ 
հողվւսծի Յ ֊ր ղ  մսւսով, հիմք ըևդուևելով քաղաքացիներ Մերուժան Վաղիևակի Սողոմոևյւսևին, 
Անահիա Գառնիկի Գւսսպարյանիև, Լիանա Մերուժաևի Սողոմոնյւսնին, Հւսվհաևնես 
Մերուժաևի Սողոմոնյւսնին սեփւսկաևության իրավուևքով պաակաևող եողամասերից 
/վկայական Ի42145785 արված 2006 թփսկաևի փեարվարի 28 ֊ի ն , վկայական Ի12145782 արված 
2006 թվակսւևի փեարվարի 28 ֊ի ն , վկայական Ի12145784 արված 2006 թվակսւևի փեարվարի 2 8 ֊ 
իև, վկայական Ի12145783 արված 2006 թվակաևի փեարվարի 28-իև, վկայական Ի12145786 արված 
2006 թվակաևի փեարվարի 28 ֊ին , վկայական հմ2145787 արված 2006 թվակաևի փեարվարի 28- 
իև, կկայական Ի12145788 արված 2006 յծվսւկաևի փեարվարի 28-ին/ երւսժարվելու մասին 
ղիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Մերուժան Վաղինակի Սողոմոնյանիև, Աևսւհիա Գառնիկի Գասպարյանիև, 
Լփւսնա Մերուժաևի Սողոմոնյանիև, Հավհանևես Մերուժաևի Սողոմոնյանիև սեփականության 
իրաւխւնքով պաակւսևող ք. Գավառ հասցեում զաևվող 0.13 հա մակերեսով 05-001-1085-142 
կաղւսսարային ծսւծկազրով, 0 .06  հա մակերեսով 05-001-1084-193 կաղասարայիև ծածկազրով,
0.25 հա մակերեսով 05-001-1034-087 կաղասարայիև ծածկազրով, 0.01 հա մակերեսով 05-001– 
1034-042 կաղւսսարային ծածկազրով, 0 .1 4  հա մակերեսով 05-001-1037-495 կաղասարայիև 
ծածկազրով գյուղաանաեսական նշաևակության վարելահողերը, 0,12 հա մակերեսով 05-001– 
1043-120 կաղւսսարային ծածկազրով, 0,06 հա մակերեսով 05-001-1039-563 կաղասարայիև 
ծածկազրով խոտհարքները ճանաչելհսւմայնքայիև սեփակաևություն։
2. Աշխւսաւսկազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ընղուևելուց հետո՝ 15-օրյսւ ժսւմկետում այն 
ներկայացնել կւսղասարի կոմիաեի անշարժ զույքի զրաևցման միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծսպող իրսւվունքների պետական զրաևցման համար։
3. Աշխւստակազմի քարտուղարին՝ հողամասի ևկւստմամբ իրավունք հավասաող վկայականը 
ստսւևալուց հեաո՝ համայնքի ավազանու առաջիկա նիստում ամազւսնու հասաատմանը 
ներկայացնել համայնքի զույքսւզրմւսն փաստաթղթերում փռատոո յ̂ող փոփոխությունները։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՌՍՅԱՆ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹ6ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի ձանրապեւռությւսև Գեդարքունիքի մարզի Գավսա համայնք

ԼԼ, Գեդւսրքունիքի մարզ, թ. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋրւզՁ§հՁզՅբ6էՋրՁՈ@§աՅւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
07 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 1098-Ա

«ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՆԱԿԻՉ ՄՈՐԻՍ ՍԻՄՈՆՅԱՆԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐ2.ՎԱԾ ԱՆԱՍՆԱԳՈՄԻ ՋԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ձՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2006 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 17-ի Ի1410-Ա ՈՐՈՇՈՈԻՄՆ ԱՆՎԱՎԵՐ &ԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելրւվ «Նորմաաիվ իրավակսւև սւկսւերի մասին» ԼԼ օրէնքի 1-ին հոդվսւծի 2-րդ մասի, 
23-րդ և 38-րդ հոդվածևերի, «Տեղական Իևքնսւկսաավարմսւն Մասին» ձայաստաևի
2.սւևրապետությսւն օրէնքի 35-րդ եոդվածի 1-իև մասի 24) կեաի դրույթներով, ևկաաի 
ունենալով, որ Գավառ բարաբի Արծվաբսւր թւսղամասի քարաեզազրման աշխաաաևքների 
ժամւսևակ Մորիս Սիմոևյսւնին պաակաևող աևասնազոմի և դրսւ սպասարկման հողամասի 
աեդւսկայումր սխալ է ցույց արվել, որի արդյուևբում Սիմոնյաևի անվամր զրանցվել է իրէն 
չպաակաևող զույք, հիմբ ըևդունելով Գավառի բաղաքապեաի 2006 թվակաևի ապրիփ 17-ի Ի1410 
որոշումն աո ոչինչ համարելու վերաբերյւսլ Մորիս Սիմոնյաևի կողմից Գավառ համայնքի 
ղեկավարին հասցևազրված դիմումը, որոշումեմ

1. Աևվավեր ճաևաչել «Գավառ քաղաքի Արծվաքւսր թաղամասի բնակիչ Մորիս Սիմոևյաևիև 
սեփականաշևորհված աևասնազոմի զրւսղեցրած և սպասարման հողաւոարածքի օզաազործմաև 
իրւսվուևքը վերականզևելու մասին» Գավառի քաղաքապետի 2006 թվականի ապրիփ 1 7 ֊ի  հ1410՜ 
Ա որոշումը։
2. Մույն որոշումը ննրկւսյացնել2.2. ԿԱ Կադաարի կոմիաե Գավառի բաղաքապեաի 2006
թվակսւնի ւսպրիլի 17-ի 410 որոշմաև հիմւսն վրա Գավւսռ քաղաքի Արծվաքւսր թաղամասի 05–
001-159-006 կադաստրայիև ծւսծկազրով զույքի ևկատմսււքբ Մորիս Սիմոնյաևի սևփսւկւսնությաև 
իրսւվուևբի պետական զրւսևցոււփ (անշարժ զույքի սեւիակւսնության իրավուևքի զրաևցման 
վկայական Ի12139221, տրված 18.04.2006թ.) չեղարկելու համւ
3. Մույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնակւսն հւ/պպՀսլյ ւկմանը հաջորդոդ օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

20 ֊  թ. ֊  
ք֊Գավառ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎ.ԱԱ- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստսւնի 2սւնրապեւոության Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՋհզՁ§հՁզՁրտէՋրՁո@քյրոՋւ1.€օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Ի1 1099-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գւսրեզին Վասպուրիի Հայրապեայանը (ւսնճնազիր ՃՏ 0433317,2,02. 1811880681, 
հաշփսովսւծ 22 Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Ծովւսզարղ Գ.Նժդեհի փ. թիվ 5 ) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուրյեկա, 22 հւսրկային օրենսզրքով սսւհմանված կայւզով չ)ւ 
կաւոարել զույքահարկ վճարելու պսւրաականությունևերը, ինչի կապակցույպւսմբ 2022 թվսւկանի 
նոյեմբերի 22 ին «Վւսրչարարությաև հիմունքևերի ն վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ 
հոդվսւծի 1-ին մւսսի ,,բ" ենթւսկեաի հիմքով Գավաոի հւսմւսյնքապեաարանի աշխաասւկազմում 
հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։

«Վարչստարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» 2այաստսւնի 2անրապետության 
օրէնքով սւսհմաևփսծ կսղւզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացւսհսւյտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.
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Համաձայն 22 2Ք Բ ֊ի  կողմից տրամաղրված փոխադրամիջոցևերի հսւշվստման ու զնահատման 
տփսւլների, ՆՃ2 2107 մւսկևիշի 97 ՃՕ 700 պետհամարանիշի փոխսւղրամիջոցը հաևդիսսւնում է 
Գարեզին Վասպուրիի Հայրապետյանի սեփականությունը, ինչը 22 Հարկային օրենսզրքվ հաևդիսսւնում 
են հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահսւրկը կազմում է 24383/քսսւնչորս հազար երեք հարյուր 
ութսուներեք/22 դրամ, ինչը 2018–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գարեզին Վասպուրիի 
2այրապետյանի կողմից նշփսծ ժւսմանակահատվսւծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չփսորելու արդյունքում աոսւջացևլ է զույքահարկի համար տույժ 6519/վեց հազար հինգ հարյուր 
տասնիևը/22 դրամի չափով։

2022 յժվակաևի նոյեմբերի 22 ֊իև  «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թփսկանի դեկտեմբերի 08-ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի 
յսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 2 2 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
Ձ2ժՁրՅր.Ջա կւսյքում/ Գարեզին Վասպուրիի 2սւյրապետյաևը։ ՎԵրջինս չի ներկայսւցել վարչական 
վարույթի լսումներին։ 0 8 .12.2022թ. վարչական փսրույթի լսումներն իրակւսնացվել են պւստշաճ 
ծանուցված Գարեզին Վասպուրիի Հայրապետյաևի բացակայությամբ։
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ԼԼ Սահմաևւսդրության 45-րդ հոդվածի համսւձայն՝ յույւսւքանչյուր ոք պւսրասւվոր է օրենքով 
սաեմաեված վարդով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համսդեքափե բյուջե 
մաաքադրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
2սւմսւձայև ԼԼ ձստկսւյիև օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխսպրսւմիջոցի դույքւսհարկը հարկ վճարոդներին 
սեւխսկսւնության իրսւվունքով պւստկանող հարկման օբյեկտ հւսմարվող փոխադրսւմիջոցիների համսւր 
սահմանված վարդով ապաստանի 2.անրւսպետությւսն համւսյևքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության սւրդյունբներից։
2ամսւձւսյն ԼԼ հարկւսյին օրենսդրքի 240 ֊րդ հոդվածի վախադյոսմիջռցների դույքսւհարկ վճարողներ են 
համարում կւսդմակերպություևևերն ու ֆիզիկական աևձինք։ ձամաձայն ԼԼ ձւսրկային օրենսդրքի 46 ֊րդ 
հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հսւրկային պարտավորություևների կատարում /մարում/ է 
հսւմարվում Օրենսդրքին համապատասխան հւսշվարկփսծ վճւսրման եևթսւկահարկի, ինչպես ևաե դրւս 
դծով տույժերի ն /կւսմ/ տուդսւնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պսւրտավորությունը հսւշվառող տեղական րյուջեի դւսնձապետակւսն հւսշվին։ 
ձամաձայն ԼԼ հարկւսյին օրենսդյւքի 401 ֊րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսևված ժամկետներից 
ուշացնելու դևպքում ժւսմկետւսնց յուրաքւսնչյույւ օրվա համար հարկ վճարողը կամ հսւրկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2սւմաձայն ԼԼ հարկւսյին օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմսւկերպությաններն ու ֆիզիկական աևձինք փոխադրամիջոցների դույքահսւրկի տարեկան 
դումսւրևերր իրենց պետական դրւսնցման /հաշվւսռման/ վայրի համայնքի քյուջե են վճարում մինչև 
հարկւսյին տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-յւդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիադորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմսւկերպում է դույքահսւրկի 
գանձումը, ինչպես ևւսև տեղական հայւկեյւր, տուրքերը և վճարները չվճարոդ ւսնձւսնց նկատմամբ 
օյւևևքով սահմանված կւսրդով կիրսաում է համապատասխան ւփջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից ե դևկավսդւվելով ԼԼ Սահմսւնադրությամբ, ԼԼ հսւրկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավւսկան ակտերի մասին», «Տեղական իևքնակաոավարման մասին», «Վւսրչարարության հիմուևքների 
ե վարչական վւսրույյՅի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Գարեդիև Վսւսպուրիի 2այրւսպետյաևից հօդոսո Գավառ հաւհսյնքի բյուջե գանձել 
ընդամենը 30902/հրեսուև հադւսր ինը հարյուր երկու/ ԼԼ դրամ որպես Vհ2. 2107 մսւկնիշի 97 Ճ.0 
700 սյետհամարանիշի փոխադրամիջոցի դույքահսդւկեյւի գումար, ևերւսռյալ տույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող է վարչական կայւդով բողոքարկվելԳսւվառի համւսյնքւսպևտին դրսւ ուժի մեշ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ ըևթւսցքում կամ ապաստանի 2սւնրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական 
վստույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակսւ է հարկադիր 

. կաաարմաև՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքարկեփ 
դսանւսլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կւստարման ըևթւսցքի ևկւստմամբ հսկողությունն իրակսւնացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրսւզեկևյու 
օրվան հաջորդող օրը։
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Քաղաքացի Վահաե ժռրիկի Գալեյանը (աևձեազիր Ճ1\4 0712210 , ՀԾՀ 3604930383, հաշվառված 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Ծովազարդ Անղրանիկի փ. 2 րղ փկղ .թիվ 1 ) 
հանղիսանալով զույքսւհւսրկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հւսրկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի 
կւսաւսրել զույքահարկ վճարելու սյարաականությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի 
նոյեմբերի 22-ին «Վւսրչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկեաի հիմքով Գավսւռի համայնքապեաարանի աշխսւասւկազմում 
հւսրուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ զույքսւհւսրկի զումարների զսւնձման հարցի քննությւսն նպատակով։

«Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստւսնի Հանրապետության 
օրենքով սահմւսնված կսւրզով հսւրուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
ւիաստական հանզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն սւրղյունբում, բսւցահայտելով 
զործի բոլոր հաևզամանքները, վարչական մւսրմինը հասաաաված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔ Բ ֊ի  կողմից տրամաղրփսծ փոխադրամիջոցների հաշվառման ու զնահատման 
տվյալների, \Դ\2 21061 մսւկնիշի 35 1ԺԼ 681 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հաևդիսանում Է 
Վւսհան ժորիկի Գալեյսւնի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հւսրկային օրենսգրքվ հանղիսանում են հարկվող 
օբյեկա։

Գույքի համար վճւսրման ենթւսկա զույքահարկը կազմում Է 23052/քսաներեք հազար հիսուն երկու/ՀՀ 
ղրսւմ, ինչը 2019–2021թթ. ժամանւսկահատվածում չ)ւ վճարվել, իսկ Վահան ժորիկի Գալեյսւնի կողմից 
նշված ժամանակսւհատվւսծի զույքահարկը օրենքով սւսհմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
սաաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 5901/հիևզ հազար ինը հարյուր մեկ/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվականի նոյեմբերի 22-ին «Վարչարւսրությաև ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարսւնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվականի դեկտեմբերի 08-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
յսումներ, որին մասնակցելու նպատւսկով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 2 2 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
ՅշճՅրՅրաա կայքում/ Վահւսն ժորիկի Գալեյանը։ ՎԵրջինս չփ ներկայացել վարչւսկան փսրույթի 
յսումներին։ 0 8 .1 2 .2022թ. վարչական՛վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծանուցված 
Վւսհան ժորիկի Գալեյսւնի բւսցակւսյությւսմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

2– Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձսւյև՝ յուրաքանչյուր ոբ պսւրտավոր է օրեեքով 
սահմանված կսւրգով ե տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մոսոբագրվող սրսրտւափր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրսւմիջոցի գույքահարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրավուևքով պատկանող հւսրկմւսն օբյեկտ համարվող փոխադրսւմիջոցիների համար 
սահմւսնված կսւրգով Հայաստանի Հանրապետության համայևքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կսւխված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեությսւն արդյունքևերից։
Համաձայե ՀՀ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխւսդրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմս։կերպություններն ու ֆիզիկակւսե անձինք։ Համաձայե ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում/ է 
համսւրվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթւսկահւսրկի, ինչպես եաե դրւս 
գծով տույժերի ե /կամ/ տուգաեքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձապետական հսւշվին։
Համսւձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում հ սւույժ 0.04 տոկոսի տափով։ Համաձայե ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կսւզմակերպությաններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրսւմիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման/հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-րներաոյալ։
Հսւմաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրհնքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիագորություն, օրեևքով սահմւսնված կսւրգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող աևձանց նկատմամբ 
օրեևքով սահմանված կսւրգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյսղից և ղեկւսվարվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրափսկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վսւրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդփսծնևրով, որոշումԼմ

1. Վահան ժորիկի Գալեյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել րնդսւմենը 28953/քսանութ 
հազար ինը հարյուր հիսուներեք/ ՀՀ դրամ որպես \հ \2  21061 մակևիշի 35 ձ/1Լ 681 պետհամարաևիշի 
ւիոխադրամիջոցի գույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրգով բողոքարկվել Գավսաի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշմսւե պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարւսրությաև հիմունքների ե վարչական 
վւսրայթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ևևթակսւ է հարկադիր 
կատսւրման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությսւն միջոցով անբոդոքարկելի 
դաոնալուց եռամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշմաև կատւսրման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացևում ե Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշոււ(ն ուժի մեջ է մտնում րնդունման մասին օրեևքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օր վան հաջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ

շօճ#»
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Հայաստանի 2աևրւսպեւոության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գափսռ, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\^րւզՋ§հՁզՔրտէՁրչա@§րոՅւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ԶԻ Մ
08 Դ ԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվւսկանի 1Տր 1101-Ա

ԳԶԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռւսրեե Հրանտի Շհոյաևը (անձևազիր ՃՍ 0571861 ,2,02, 2511840340, հաշվաոված 
22 Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ, Ծովսպարղ Արաբոյի փ.թիվ 6 ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաասւրել զույքահարկ 
վճսւրելու պւսրտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թփսկանի նոյեմբերի 22-ին 
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթսւկեաի հիմքով Գավաոի համայևքապեաւսրանի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձմսւն հարցի քննության նպատակով։

«Վարչսւրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2սւյասաանի 2անրապետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրւսկանացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հսւնզամանքներր, վարչական մարմիևը հաստւստված Է համարում հետևյալր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂԶԻՆԵԼԶԻ ՀԱՄԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն 22 ՀՔ Բ ֊ի  կողմից ւորամադրված փոխաղրամիջոցների հւսշվառման ու զնահատման 
տվյալների, 2103 մակնիշի 34 ՃՐ 426 պետհամարսւնիշերի փոխւսղրւսմիջոցը հանղիսանում Է 
Ռուբեն Հրսւնտի Շհոյսւևի սեփւսկաևությունը, ինչը 22 Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող
օբյեկտ։

Գույքի համար վճարմաև ենթակսւ զույքահարկը կազմոււ1 Է 52617/հիսուներկու հազար վեց հարյուր 
տասնյոթ/22 դրամ, ինչը 2016֊2021թթ. ժամանւսկսւհատվածում չի վճարվել, իսկ Ռուբեն Հրանտի Շհոյսւնի 
կողմից նշված ժամանակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում չվճարելու 
արդյունքում սաաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 23758/քսանևրեք հազար յոթ հարյուր հիսուևութ/22 
ղրւսմի չափով։

2022 թվսւկաևի նոյեմբերի 22-ին «Վարչսւրարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքապետւսրաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թփսկանի դեկտեմբերի 08-ին հրավիրվելեն վարչական վարույյփ 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծսւնուցվել Է /հիմք 2 2 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
3'ճժՋրՅր.Ձա կայքում/ Ռուբեն Հրսւնտի Շհոյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումևևրին։ 
0 8 .12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանսւցվելեն պատշւսճ ծաևուցփսծ Ռուբեն Հրանտի 
Շհոյանի բսւցակայությամբ։
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ձձ Սահմւսնաւլրությաև 45-րդ հոդվածի համսւձայն՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսսռտրել պետական կամ հւսմւսյնքսւյին բյուջե 
մուտքսպրփպ պարտադիր այլվճարոսքներ։
ձամաձւսյն ՀՀ ձսւրկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի ւիոխսւդրամիջոցի դույքւսհարկր հարկ վճսւրողներին 
սեփւսկւսնության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմաևւիսծ վարդով ձւսյասւոանի ձանրսւպետության համայնքների քյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյուևքներից։ 
ձամաձւսյն ԼԼ հայ՜ւկայիև օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքսւհարկ վճարողներ են 
հսսքւսրում կադմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձւսյն ձձ ձարկսւյին օրենսդրքի 46-րդ 
հռդկսւծի տեղական հւսրկերի դծով հարկւսյին պարտավորությունների կւստւսրամ /մարում/ է 
հսւմարւիււմ Օրենսդրքին համապատասխան հւսշվարկված վճարմւսն եևթակւսհսւրկի, ինչպես նսւն դրւս 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուդաևքների դոււքւսրների ւխսւրումը հւսմապատասիսսն հւսրկի դծով 
ւդւսրսոսվորությունը հաշվաոող տեղական րյուջեի դանձւսպետակւսն հւսշվին։
ձամւսձայն ձձ հարկւսյին օրենսդրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեսյքոււ1 ժւսմկետւսնց յուրաքւսնչյուր օրւիս հաւնսր հարկ վճարողը կամ հարկւսյին 
դործակալր վճարում ե ւռույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձւսյն ձձ հարկայիև օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների դույքահսւրկի տարեկան 
դումւսրևերը իրենց պետական դրանցմաև/հաշվաոման/ վայրի հաւէայնքի բյուջե են վճարում միևչհ 
հարկայիև տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյւսլ։
ձամաձւսյն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ օյւեևքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիւսկւսն լիազորություն, օրենքով սահմանված վարդով կւսզմսւկերպում է դույքահւսրկի 
դանձումը, ինչպես ևւսհ տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ ւսնձւսնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապւստասխան միջոցներ։
ելնևլով վերոդրյալից և դեկավարվելով ձձ Սւսհւքւսևադրությաւփ, ձձ հարկւսյին օրեևսդրքով, «Նորմատիվ 
իրաւիսկւսն սւկաերի մասին», «Տեղական ինքևակաոավւսրման մասին», «վւսրչարարության հիմուևքների 
ե վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60-րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1– Ռուբևև ձրւսնտի Շհոյսւնից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե դանձել ըևդալքեևը 76375/յոթանասունվեց
հւսդւսր երեք հարյուր յոթաևասուևհիևդ/ ձձ դրամ որպես \ 7Ճ7, 2103 մակնիշի 34
426 սյեւոհամարանիշերի փոխադրամիջոցի դույքահարկերի դումար, ներաոյսւլ ւռույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվելԳսւվաոի համայնքապետին դրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կւսւէ ձւսյւսստանի ձանրապետության վարչական դւստարւսն՝ 
երկամսյա Ժամկետոււ1։
Յ֊Սույն որոշման ւդահւսնջևերը չկատարելու դեպքում, «Վւսրչարարության հիւէունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդփսծով սահմանված վարդով ւսյև ենթսւկւս է հարկադիր 
կատւսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կաւուսրումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքւսրկելի 
դաոնւսլուց ևոամսյսւ ժամկետում։
4- Սույն որոշման կատւսրման ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունև իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմւսն ւհսսին օրենքով սսւհմանւ|ած սրստշաճ իրազեկելու 
օրւիսն հաջորդող օրը։
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ձսցասաաեի 2աևրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^ՅոզՋ§հՅզՅբ6էՋրՅՈ@§աՅԱ.<։օրո
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08 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 1մ 1102-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Կսւմո Վսւնոյի Եղիազարյանը (անձնսւզիր ՃՍ0433282,2,02 3005590763, հաշվառված 
22 Գեղարքունիքի մարզ, Գւսվաո համայնք, զ. Ծովազարղ Անղրանիկի փող. թիվ 73 ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկային օրենսզրքով սսւհմանված կարզով չի կաաարել զույքսւհարկ 
վճսւրելու պարաակսւնությունները, ինչի կասյակցությամր 2022 թվակսւնի նոյեմբերի 22-ին 
«Վարչարայւության հիմունբևերի և վարչական վւսյւույյծի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթսւկեաի հիմքով Գավառի հսւմայնքապեաարաևի ւսշխաաակւսզմում հարուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ 
զույքւսհարկի զումսւրների զանձմսւն հարցի քևնաթյսւն նպատակով։

«Վարչարայւության հիմռւնբների ն վարչական վարույթի մասին» 2այսւսաաևի 2աևրապեաության 
օրենքով սահմաևված կարզով հւսրուցված ն իրւսկաևսւցված վարչական ւլարույթի ընթսւցքում զործի 
փասաակաև հւսնզւսւէսւնքևեյփ բւսզւէակողւնսնի, լրիվ հ օբյեկաիվ քննությւււն սւրղյունքում, բացսւհայտելով 
զործի բոլոր հսւնզւսմանքները, վւսրչակսւն ւէարմինը հաստսւաված Է հսււ1արոււ1 հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈԴ. ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձայն 22 2ՔԲ–ի կողմից ւպւամաղրվւսծ փոխսւղյւամիջոցների հաշվառմսւն ու զնւսհատման 
տվյայների, ՕՃ2 69 Ա մսւկևիշի 31 ԼՍ 032 պետհամայւանիշի ւիոխաղրւսւ1իջոցը հւսնդիսանում Է Կսւմո 
Վանոյի Եղիւսզարյաևի սեւիականությունը, ինչը 22 2արկային օրենսզրքւ) հաևղիսանում են հարկվող
օբյեկտ։

Գույքի համար վճարւնսն ենթակւս զույքահւսրկր կւսզմոււէ Է 26000/քսսւնվեց հւսզւսր/22 դրամ, ինչը 2016 ֊
2021 թթ. Ժսւմանւսկւսհատվածոււ1 չի վճարվել, իսկ Կսս1ո Վւսնոյի Եղիազայղւսնի կողւփց նշված 
ժամսւնակահատվածի զույքսւհարկը օրենքով սահմանվսւծ ժամկետում չւլճարեյու արղյունքում 
սաաջւսցևլ Է զույքւսհարկի համար ւռույժ 10006/տաս հազսղ՜ւ վեց/ 22 դյսսմի չաւիով։

2022 թվակսւնի նոյեմբերի 22 ֊ի ն  «Վարչարւսրությսւն և ւիսրչակւսև ւիսրույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքու) Գավառի համւսյնքսւպետարանում 1ւարուցվսւծ վարչական 
ւիսրույթի շրջանսմյւսներում 2022 թւ(ակւսնի ղեկւռեւփերի 08-ին հյւավիրվել են վսղւչսւկան ւիսրույթի 
լսոււքԼւեր, որին մւսււնակցելու նպաւռւսկով սյատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 22.11.2022թ. ծանուցում 32մ3ր3ր.3րո 
կւսյքում/ Կւսւքո Վանոյի Եղիւսզւսյղւսնը։ Վերջիևս չի ևերկւսյւսցել ւիսրչական վարույթի լսումներին։
08.12 2022թ. փսյւչւսկւսև ւիսրույթի լսոււէներն իյւակւսնսւցւ|ել են պաւոշսւճ ծւսնուցւիսծ Կսւմո Վւսնոյի 
Ե ղ ի ւււ զ ւս րյ ւս ն ի բ ւս ց սւ կ այ ո ւթյ ւսմբ:



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻԱԸ

ձձ Սահմանւսդրության 45-րդ հոդփսծի հւսմաձայև՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմաևված կսւրզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կասոսրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքազրվող սրսրտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձսւրկւսյին օրենսզրքի 239-րդ եոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկր հարկ վճարողներին 
սեփւսկանության իրավունքով պատկանոդ հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխադրամիջոցիևերի եամւսր 
սահմաևված կարզով ձայաստաևի հանրապետության հւսմայնքևերի բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չե հարկ վճարողևերի տնտեսական զործունեության արդյունքնևրից։ 
ձամաձայն ԼԼ հւսրկային օրենսզրքի 240-րդ հողվւսծի փոխադրամիջոցների զույքահւսրկ վճարողներ են 
համարում կազմսւկերպություևներն ու ֆիզիկակւսն անձինք։ ձամաձայն ԼԼ 2,ւսրկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվսւծի տեղական հարկ երի զծով հարկսւյին պարտսւվորությունների կատարում /մարում/ է 
հւսմւսրվում Օրեևսզրբին համապատասխան հաշվարկված վճարմւսն ենթակւսհարկի, իևչպես նսւհ դրւս 
զծով տույժերի ե /կամ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
սյարտավորությունը հաշվսաող տեղական բյուջեի զաևձապետսւկան հւսշվին։ 
ձամաձայն ձձ հւսրկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվսւծի հարկի վճարումը սահմաևված ժւսմկետներից 
ուշացնելու դևպքում ժամկետւսնց յուրաքաևչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկսւյին 
զործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չսւփով։ ձամաձայն ձձ հւսրկային օրենսզրքի 251-րդ հողվւսծի 
կազմսւկեյւպություններն ու ֆիզիկակւսն ւսնձինք փոխադրամիջոցների զույքսւհւսրկի տարեկան 
զումարևերը իրենց պետական զրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկսւյին տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնւսկառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հողվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական |իւսզորություև, օրենքով սահմաևված կարզով կազմսւկերպում է զույքահարկի 
զանձումը, ինչպես նսւհ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմաևված կարզով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյսւլից ե դեկավարվելով ձձ Սւսհմանադրությամբ, ձձ հարկսւյին օրեևսզրքով, «Նորմսւտիվ 
իրափսկան սւկտհրի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին», «Վարչսւրարության հիմունքների 
հ վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60 ֊րդ հոդվածներով, որոշումևմ

>■ Կսւմո Վանոյի եդիազարյաևից հօզուտ Գսւվւսո համայնքի բյուջե զսւնձել ընդամենը 36006/երեսունվեց 
հազար վեց/ ձձ դրամ որպես Ն.–\2 69 Ա մակնիշի 31 ԼՍ 032 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի 
զույքահւսրկ երի գումար, ներսայալ տույժերը։
2. Մույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բոդոքարկվել Գավսա ի համայնքւսպետիև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրւիսնից երկու ւսմսվւս ընթացքում կամ ձայսւստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
ե րկամսյա ժամկետում։
3. Մույն որոշման պահանջները չկատարևլու դեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88֊ր դ  հոդվւսծով սահմաևված կարզով այն ենթսւկւս ե հարկադիր 
կասոսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւդիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
դսանալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Մույն որոշման կւստարմսւն ըևթւսցքի նկւստմամբ հսկողությունն իրակսւնացնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Մույն որոշումն ուժի մեջ էմտևում ըևդունման մասին օրենքով սահմաևված պւստշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդոդ օրը։
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Հայաստանի Հանրապեւռությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
2.2., Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 ^^Ձոզպփպպ)ՏէՁրՅՈ@§ատ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաեի Ի1 1103-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռազմիկ Հւսկոբի Մարաիրրայանը (աեձնազիր ՃՔ0586729 , ՀԾՀ 3611600377, հաշվսափսծ 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Ծովազւսրդ Անղրանիկի փող. թիվ 84 ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սաբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կսւրգով չի կսւսւարել գույքահարկ 
վճսւրելու պարաւսկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 22 ֊ին 
«Վստչարսւրությաև հիմունքների և վարչական վստույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողւիսծի 1-ին մսւսի ,,բ" 
ենթակեւոի հիմքով Գսսիսռի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վստույթ՝ 
գույքահարկի գումարների գանձմւսն հարցի քննության նպատակով։

«Վւսրչարսւրությտն հիմունքների և վարչական վստույթի մասին» Հայւսսւոսւնի Հանրապետության 
օրեևքով սահմւսնված կսւրգով հսւրուցված և իրականացված վարչւսկւսն վարույթի ընթսւցքում գործի 
փաստական հտնզաւէաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևությւսն արղյունքում, բսւցահայտելով 
գործի բոլոր հաևգամւսնքևերր, վարչական մսւրւէինը հւսստսսռված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համսւձւսյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից ւռրամւսդրվւսծ ւիոխադրամիջոցների հաշվառման ու գնահատմսւն 
տւիալևերի, ՕՃ2 24 ֊ 10 ւէւսկնիշի 31 ԼՕ 003 պետհամարանիշի ւիոխւսղրւսմիջոցը հսւնղիսանում Է 
Ռազմիկ Հւսկոբի Մարտիրոսյանի սեւիականությունր, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսգրքվ հանդիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճւսրմւսն եևթակա գույքւււհւսրկր կագմում Է 49 100/քսաասունիևն հազար մեկ հարյուր/ՀՀ 
գրաւէ, ինչը 2014-2021 թթ. ժամանւսկւսհատվածոււէ չի վճււզւվել, իսկ Ռազմիկ Հակոբի Մարտիրոսյանի 
կողմից նշկւսծ ժամանւսկսւհատվածի զույքահսւրկը օրեևքով սահմանված մամկետոււէ չվճսւրելու 
ւսրղյունքոււէ ւսռսւջացել Է զու յքահւսրկի համար սւույժ 20321/քսան հազար երեք հարյուր քսանմեկ/ ՀՀ 
գրաւէի չափով։

2022 թվականի նոյեմբերի 22-ին «Վարչարսւրության ե վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին ւէասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարաևում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջանականերոււէ 2022 թվականի դեկտեմբերի 08-ին հրւսվիրվելեն վարչական ւիորույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով ււյաւռշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 2 2 .11 .2022յժ. ծւսնուցոււէ 
ՋշճՁրա՜աա կսւյքում/ Ռւսզմիկ Հակոբի Մսւրտիրոսյանը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վարչական վւսրույթի 
լաււմներին։ 0 8 .12.2022յժ. վւսրչական վւսրույթի լսոււէներն իրակւսնացվելեն սյատշաճ ծանուցված 
Ռազմիկ Հւսկոբի Մարտիրոսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴ ՈՒՆԵԼՈՒ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Մահմաևաղրության 45-րղ հողվածի համաձայն՝ յուըաքանչյուր ոք պար տա լիւր է օրենքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծևլ հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարսոսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձար կային օրենսզրքի 239-րդ հողվածի փոխսպրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներիե 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկմսւև օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարզով ձայւսստանի ձանրապետության հսւմայևքների բյուջևներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճսւրողևերի տնտեսական զործունեությաև սւրղյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի ւիոխւսղրաւքիջոցեերի զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձիևք։ ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 46-րղ 
հողվածի տեղական հւսրկերի զծու| հարկային պարաավորությունևերի կատարում /մսղաւմ/ է 
համսւրվում Օրեևսզրքիև համապատասխան հաշվարկվւսծ վճարման եևթակւսհւսրկի, իևչպես նսւև ղրսւ 
զծով տույժերի և /կսւմ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պւսրտավորությանը հաշվսաուլ տեղական բյուջեի զանձապետական հւսշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից 
ուշացնելու ղևպքում ժւսմկեւռանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
զործւսկալը վճարոսւ ե տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի 
կսպմակերպությունևերն ու ֆիզիկական անձինթ փոխաղրաւքիջոցների զույքւսհարկի տարեկան 
զումսւրևևրը իրենց պետական զրաևցմսւն /հաշվաոմսւն/ վայրի հւսւէայնքի բյուջե են վճարում մինչն 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1 ը ներառյալ։
ձամաձայն «Տեղակւսն իևքնակսաավարլքւսն մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ հալքայնքի ղեկավարը 
որպևս սեփական լիսւզորություև, օրենքով սւսհմւսնվւսծ կսւրզով կւսզմսւկերպում է զույքահարկի 
զանձումր, ինչպես նսւհ տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ե լնելով վերոզրյալից և դեկավարվելով ձձ Սւսհմանադրությսսքբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին», «Վարչսւրարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58 -60 րղ հողվսւծներով, որոշումևմ

1. Ռազմիկ ձւսկոբի Մարտիրոսյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենր 
69421/վաթսունինն հազար չորս հարյուր քսաևմեկ/ձձ դրամ որպես (ՅՃ2 24-10 մակնիշի 31 ԼՕ 
003 պետհսւմարանիշի փոխաղրամիջոցի զույքահսւրկերի զումւսր, ներառյալ տույժերը։
2-Սույն ոյաշումը կարող է վարչական կւսրզով բողոքարկվելԳավաոի հաւքայևքապետին ղրսւ ուժի մեջ 
ման եզ ու օրվսւնից երկու ամսվա ընթացքում կաւք ձայասսոսնի ձանրապետությւսն վարչական ղւստարւսն՝ 
երկսւմսյա ժամկետուլք։
Յ-Աույն որոշման պահանջները չկսւտարելու ղեպբում, «Վարչարարության հիմունքների և վւսրչւսկսւն 
վարույթի լքասիև» ձձ օրենքի 88 րղ հողվածով սահմանված կարզու| այն ենթսւկւս է հարկւսղիր 
կաասւրման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւղիր կատարումն ւսւղւսհովող ծառայության միջոցով անբողոքարկելի 
ղառնւսլուց եռամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստւսրման ըևթւսցքի նկատմամբ հււկողություևն իրականացնոււք Լ Գավառ հալքսւյևբի 
ղևկավսւրր։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ ե մտնում ըևղունմւսն մասին օրենքով սահլքւսնված պւստշաճ իրազեկեյու 
օրվան հւսջորղող օյւը։

ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի ձանրապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
22, Գեղարքունիքի մւսրզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզԶ§հՋզՁքճէՁրՁՈ@§աՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
08 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1104-Ա

ԳՌԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Նորայր Բախաիկի Մարզարյանը (անձնազիր ՃՍ 0306089,2.0՛2 1205510508, հաշվսւոված 
22 Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Ծովազարղ Սասունցի Դավիթի փ. 1-ին նրբ. թիվ 7 ) 
հանդիսանալով զույքւսհսւրկ վճարող սուբյեկա, 22 հւսրկային օրենսզրքով սահմաևփսծ կարզով չի 
կւսաարելզույքահարկ վճսւրելու պարաականությունները, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվակսւնի 
նոյեմբերի 22-իև «Վարչարարությաև հիմուևքների և վարչական ւիսրույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-իև մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայևքապեաարանի սւշխաաակազմում 
հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զւսնձման հարցի քննության նպատակով։

«Վարչարարությսւն հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» 2այւսստանի 2անրապետության 
օրենքով սսւհմանվսւծ կարզով հսւրուցվւսծ և իրւսկանւսցված վարչական ւիսրույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզւսմանքևերր, վարչական մարմինը հաստատվսւծ Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամւսձայն 22 2ՔԲ–ի կողմից տրամաղրվւսծ փոխադրամիջոցևերի հաշվաոման ու զնահատմսւն 
տվյսղների, 0.Ճ2 24 մւսկնիշի 31 ԼՕ 097 պետհամարւսնիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում Է Նորայր 
Բսվսաիկի Մարզսւրյանի սեփականությունը, ինչը 22 2արկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հսւրկվող 
օբյեկտ։

Գույքի համար վձարման ննթակա զույքւսհարկը կազմում Է 60 000/վաթսուն հազար/22 ղրամ, ինչը 2013 ֊ 
20211&թ. ժամաևակահւստվածում չի վճարվել, իսկ Նորայր Բախտիկի Մարզսւրյանի կողմից նշված 
ժամանակահատվածի զույքւսհարկը օրենքով սահմանված ժւսմկետում չվճարելու արղյունքում 
առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 26878/քսանվեց հազար ութ հարյուր յոթանասունութ/22 ղրւսմի 
չափով։

2022 թփսկանի նոյեմբերի 22-ին «Վարչարարությւսն և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համսւյևքապետարաևում հսւրուցվւսծ վարչական 
ւիսրույթի շրջանականերում 2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 08-ին հյւավիրվելեն վարչական վարույթի 
յսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծանուցվել Է /հիմք 2 2 .1 1 .2022թ. ծանուցում 
ս/մՁրՁրաա կսւյքում/ Նորայր Բախտիկի Մարզարյանը։ ՎԵրջինս չի ներկւսյացելվարչական վարույթի 
րւումևերին։ 0 8 .12.2022թ. վարչական ւիսրույթի լսումներն իրակաևացվել են պւստշւսճ ծանուցված 
Նորայր Բախտիկի Մարզսւրյանի բւսցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանաղրության 45-րդ եոդվածի համաձսւյն՝ յուրւսքանչյուր ոք պւսրաավոր է օրենքով 
սահմաևված վարդով ե տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվող պսւրտադիր սւյլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդյւքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեւիականությւսն իրսւվուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմսւնված կսւրդով ձւսյաստանի ձանրապետությւսն հսւմւսյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահւսրկ վճարողներ են 
համարում կսւզմակերւցություններն ու ֆիզիկակւսն ւսնձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հւսրկերի զծով հւսրկային պարտավորությունների կատւսրում /մւսրում/ է 
համւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան հսւշվարկված վճսւրման ենթակահարկի, ինչպես նաե ղրւս 
զծով տույժերի ե , կսւմ/ տուզսւնքների զումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պւսրտավոյաւթյունը հսւշվառող տեղական բյուջեի զանձապետական հւսշվին։
ձաւքւսձայև ձձ հարկսւյին օրենսդյւքի 401-յպ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետւսնց յուրաքաևչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկայիև 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկայիև օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի 
կսւզմակերպություննեյւն ու .ֆիզիկակւսն սւնձինք փոխադրամիջոցների զույքսւհարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրաևցման/հաշվաոմսւն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հայւկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերսայալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքևակաոափսրման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսպորույտյուն, օրենքով սահմաևված կարզով կազմսւկերպում է զույքսւհայւկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձանց նկսւտմամբ 
օրենքով սւսհմանվւսծ կարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյւսփց և դեկավարվելով ձձ Սահմանաղրությամբ, ձձ հւսրկային օրենսզյ՜ւքով, «Նորմասվո1 
իրսւվւսկան սւկտևյւի մասին», «Տեղական ինքնւսկսաավարման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Նորւսյր Բախտիկի Մարզարյաևից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել
ընդամէնը 86878/ութսունվեց հազար ութ հարյուր յոթանասունութ/ ձձ դրամ որպես ՕՃ2 24 մւսկնիշի 31 
ԼՕ 097 պեահամարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահսւրկերի զումւսր, ներաոյալ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվեյ Գավաոի հսւմայնքապետիև ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձւսյաստանի ձաևրապետության վարչական ղւստարան՝ 
երկ սւմսյ ա ժամկ ե տում:
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարւսրության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվսւծով սահմաևված կարզով այն ենթակսւ ե հարկադիր 
կսսոարման՝ ձձ ԱՆ ձսդւկւսդիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դաոևալուց եռսւմսյա ժւսմկետում։
4-Սույն որոշման կատարմւսն ընթացքի նկսւտմամբ հսկողույպունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքոկ սահմսւնված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորղալ օրը։
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Հայաստւսնի Հանրապևաության Գեղսւրքուեիքի մարզի Գավար; համայնք
ՀՀ, Գեդւսըքունիքի մարզ, բ. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^Ջոզծ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօրո
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Քաղաքացի Ռռմիկ Մարտիևի Մարգարյանը (անձնազիր /րՔ. 0667170 , ՀԾՀ 2008890465, հաշվառված 
ՀՀ Գեղսւրքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Ծովսւզարդ Ա . Բւսկունցի լի. թիւ) 16 ) հանդիսանալով 
զույքահւսրկ վճարող սուբյեկւռ, ՀՀ հսւրկային օրենսղրքով սահմանված կարզով չի կսսոարել զույքահւսրկ 
վճարհլու պարտսւկանությունները, ինչի կսւսյակցությսւմբ 2022 թվակսւնի նոյեմբերի 22-ին 
«Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1- ին մասի ,,բ" 
եևթւսկետի հիմքու) Գւսվառի հաւ1այևքապետարաևի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ 
դույքահսւրկի դոււհորների զանձմսւն հարցի քննությսւն նպատւսկով։

«Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» Հւսյաստաևի Հանրապետության 
օրենքով սւսհւէսւնված կարդա) հարուցված և իրականացված վարչւսկսւև վարույթի ընթացքում դործի 
փասւոական հւսնդամանքների բազւհսկողւհսնի, լրիւ) և օբյեկսւիվ քննությսւն արդյունքում, բացահայտելով 
դործի բոլոր հսւնդամանքներր, վարչական մարմինը հաստաաված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համսւձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից արամադրված փոխադրամիջոցների հսւշվառման ու դնահաաման 
ավյւսլների, ՆՃ2 2106 մւսկնիշի 34 209 սյեահամարաևիշի փոխադրամիջոցը հանդիսանամ Է Ռոմիկ
Ս՚արաինի Մարդարյանի սեփականություևը, ինչը ՀՀ Հւսրկային օրենսդրքվ հանդիսանամ են հարկվոդ 
օբյեկա։

Գույքի համար վճսւրման ևևթւսկա դույքւսհարկը կւսդմոււէ Է 32000/երեսուներկու հազար/ՀՀ դրամ, ինչը 
2018 2021 թթ. ժւսւհսնակահաափսծում չի վճստվել, իսկ Ռոմիկ Մարաինի Մարդարյանի կողմից նշվսւծ 
ժամսւնակահաավածի դույքւսհարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում 
առաջացել Է դույքւսհւսրկի համար ւռույժ 9904/ինը հազար ինը հսւրյուր չորս/ՀՀ դրամի չււոիով։

2022 թվականի նոյեմբերի 22-ին «Վւսրչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարսւնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվականի դեկտեմբերի 08-ին հրավիրվել են վարչական ւխւրույթի 
րտւմներ, որին մասնակցելու նսյատակով ւդւստշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 2 2 .11 .2022թ. ծանուցում 
Ձ7.ժՋար.Ձա կայքում/ Ռոմիկ Մարաինի Մարդարյանը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 0 8 .12 .2022թ. վարչւսկսւև վարույթի լսումներն իրակւսնացվել են ւդատշաճ ծւսևուցված Ռոմիկ 
Մարաինի Մարդարյանի ր ա ցւււ կ ւս յ ո լ թյ ա մ բ:



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհմւսնադրության 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրեևքով 
սահմանված վարդով հ տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարելպետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտւսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայև ՀՀ ձսւրկային օրենսգրքի 239-րգ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի գույքահւսրկր հարկ վճսւրոդներին 
սեփականության իրավունքով պսւտկանող հարկմւսն օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կսւրգով ձայաստանի հանրապետության համսդևքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսփսիսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼՀ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կագմսւկերպություևներն ու ֆիզիկսւկան անձինք։ ձամսւձայն ՀՀ ձւսրկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվւսրկփսծ վճարմաև ենթսւկահւսրկի, ինչպես նահ դրսւ 
գծով սաւյժերի հ /կամ/ տուգանքների գումարևերի վճարումը համապատասխան հայւկի գծով 
սյարտսւվորությունր հւսշվաոոդ տեղական բյուջեի գանձապեսոսկաև հւսշւ|ին։ 
ձամւսձւսյն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժւսմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրաքսւնչյուր օրվա համար հսդ՜ւկ վճարողը կամ հարկային 
գործակսդը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձւսմաձւսյն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմսւկեյսդություններն ու ֆիգիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գյււսնցման /հաշվսամւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ըներառյւսլ։
ձամաձսդն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրեևքով սահմանված կսւրգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսդադ ւսևձանց նկատմամբ 
օրեևքով սահմանված կսւրգով կիրսաում է համապատասխան միջոցևեյւ։
ելնևլով վերոգրյալից և դեկավարվելով ՀՀ Սւսհմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
հ վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդվածնևյւով, որոշումեմ

1. Ռոմիկ Մարտինի Ս՚ւսրգարյաևից հօգուտ Գւսվւսո համայնքի բյուջե գանձել
րևդամենը 41904/քսասաունմեկ հագար ինը հարյուր չորս/ ՀՀ դրամ որպես \ \ 7 .  2106 մւսկնիշի 34 ԱՆ 
209 պետհամւսրանիշի փոխադրամիջոցի գույքւսհարկերի գումար, ևերաոյալ տույժերը։
2. Սույն ւդւոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գսւվաոի համայնքապհտին՝ դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու սւմսվսւ ընթացքում կամ ձայսատւսնի ձսւնրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկամսյւս ժամկետում:
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկսսոարելու դեպքում, «Գսդւչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օյւենքի 88 րդ հոդփսծով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կասոս|ւմւսն՝ ձձ ԱՆ ձւսրկադիր կւսսոսրոււքն ապահովող ծաասյությւսն միջոցով անբողոքարկեփ 
դառնալուդ եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն ոյտշմաև կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունև իրսւկանացնում է Գավւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքու| սահմանված պատշաճ իրազեկևյու 
օրփսն 1սսջորդոդ օրը։
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ձայասսւաեի ձսւնրասյևաության Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՋոզՋ§հսզՁրտէՋրՅՈ@§աա1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ԱԻ Մ
08 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 14 1106-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՑԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Բագրաա Մհերի Սիմռևյանը (անձնագիր 007554439,2Ծ2 1102920053, հւսշվաոված 
22 Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ . Ծովազւսրղ Անդրաևիկի փ .6-րդ փկղ. թիվ 2 ) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հսւրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի 
կաաւսրել զույքահարկ վճսւրելու պարաակսւնություևները, ինչի կապակցությամր 2022 թվակսւնի 
նոյեմբերի 22 -ին «Վարչարարության հիմուևքների ե վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1 ին մւսսի ,,բ" եևթսւկեաի հիմքով Գավսւոի համայևքապեաարանի աշխատակսւզլքուԱ 
հւսրուցվել Է վարչւսկան ւիսրույթ՝ զույքահարկի զումւսրևերի գաևձման հարցի քննությւսև նպսւաակով։

«Վարչարարությսւն հիւէունքների ն վւսրչսւկւսն վարույթի մասին» ձսղւսսաւսևի ձանրապեաությսւն 
օրենքով սահմսւևված կսւրզով հարուցված և իրակսւնացված փսրչւսկաև վարույթի ըևթացբում զործի 
փսւսւոական հանզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկաիւ) քննության ւսրդյունքոււք, բացահայաելով 
զործի բոլոր հւսնզսսհսնքներր, վարչական մարմինը հասաաաված Է համարում հեաևյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼԲԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն 22 2ՔԲ–ի կողմից արամադրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու զևահսւաման 
ս՚ւվյւսլևերի, 2101 մսւկնիշի 34 00 ,452  պեահամարաևիշերի ւիոխսւղրամիջոցը հանղիսանում Է 
Բւսզրւսա Մհերի Սիմոնյանի սեփականությունը, ինչը 22 2սղւկային օրենսզրքվ հւսնդիսանում են 
հսւրկվող օթյեկսւ։

Գույքի համար վճարման ենթակսւ զույքւսհարկը կազմոււէ Է 37865/երեսունյոթ հազար ութ հարյուր 
վաթսունհինզ/22 դրամ, ինչը 2016–2021թթ. ժւսմւսնակահաավածոււէ չի ւլճարվել, իսկ Բւսզրւսա Մհերի 
Միւքոնյւսնի կողմից նշվւսծ ժամւսնակահաավածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկեաում 
չվճսւրելու արղյունքում աոաջացել Լ զույքահարկի հւսմար ւռույժ 13031/աւսսներեք հազար 
երեսունմեկ/22 դրամի չափուի

2022 թվւսկւսնի նոյեմբերի 22-իև «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիլքքով Գւսվառի համայնքապեաարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներոււք 2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 08-ին հրւսվիրվելևն վարչական վարույթի 
րաւմևևր, որին ւհււսևակցելու նպատակով ւղատշսւճ ծւսնուցվնլ Է ՚/հիմք 2 2 .1 1 .2022թ. ծւսևուցոււք 
32է1ասր.աո կայքում/ Բագրաա Մհերի Սիմոնյանը։ ՎԵրշինս չի ևերկայւսցնլ վարչւսկան ւիսրույթի 
րտւմներին։ 08. 12.2022թ. վարչական ւիսրույթի լսումներն իրւսկւսնւսցվել են պատշաճ ծւսնուցված 
Բւսզրսւտ Մհերի Սիւ(ոնյաևի բացակայությաւէբ։
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ձձ Մւսհմաեադրության 45-րղ հողվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կւսրղով հ տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայևքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտաղիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկսւյին օրենսզրքի 239-րդ հողվածի փոխադրամիջոցի զույքահւսրկր հւսյւկ վճսւրողներին 
սեվոսկանության իյսսվունքով պւսւոկանող հսւրկման օբյևկտ համայւվող փոխւսղրւսմիջոցիևերի համար 
սահլքանւլած կսւրզուլ ձայաստանի ձաևրաւզեսաւթյաև հսւմւսյնքների բյուջեևեր վճսւրվող տեղւսկաև հարկ 
է, որը կախված չէ հւսրկ վճարողների տնտեսական զործունեությւսն սւրղյունքներից։ 
ձաւհսձայն ձձ հարկւսյին օրենււզրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրաւքիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
հաւհպաւլք կսւզւքակհրւզություններն ու ֆիզիկսւկւսն անձինք։ ձաւհսձայն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 46-րղ 
հողւիսծի ւռևղակւսն հարկևրի գծուի հւսրկւսյին պսւրւոաւիտությունների կւստարոււք /լքլսրում/ է 
հաԱարվոււք Օրենսզրքին հււոքաւղատասխւսն հաշվւսրկւխւծ ւլճարւէսւն ենթակահւսրկի, ինչպես նահ ղրսւ 
զծով սաւյժնրի և /կամ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պարտւսվորությունը հսւշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետական հւսշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկւսյին օրենսզրքի 401 ֊ր ղ  հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուըաքանչյուր օրվա համար հարկ վճւսրողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հողւիսծի 
կսպմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք ւիոխաղրամիջոցևերի զույքահարկի տարեկան 
զոււհսրները իրենց պեւռակւսն զրանցման/հաշվւսոման/ վայրի հաւէայնքի բյուջե են վճարում մինչհ 
հարկւսյին տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
ձամաձւսյն «Տեղւսկւսն ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիւսկաև լիսւզորություն, օրենքով սահմւսնվւսծ վարզով կւսզմսւկերպում Է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նահ տեղւսկւսն հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող աևձւսնց նկատմւսմբ 
օրենքով սւսհմւսնված կարզուլ կիրառում Է համապւսւռասխւսն միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյսւլից ե ղեկավարվելով ձձ Սահմսւնաղրությաւքբ, ձձ հարկային օրենսզրքուի «Նորմատիւլ 
իրսւվական ւսկաերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վւսրչարւսրության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60 րղ հողվածներուի որոշումեմ

1. Րազրատ Մհերի Միմոնյւսնից հօզոււռ Գավառ համւսյևքի բյուջե գանձել ընղամևնը 50896/հիսուն 
հազար ութ հարյուր իննսունվեց/ ձձ դրամ որպես ՆՃ2 2101 մսւկնիշի 34 0(Վ452 պետհսւմարանիշերի 
փոխադրամիջոցի զույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերր։
2-Սույն որոշումը կարող Է վարչական վարզով բողոքարկվելԳավաոի համայնքսւպետին ղրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսւլա ընթւսցքում կամ ձայսւստւսնի ձւսնրւսպետությսւն վարչական դատարան՝ 
երկալքսյսւ ժւսւէկեւոում։
Յ-Սույն որոշմւսն պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 ֊ր ղ  հողվսւծով սահմանված կւււրզով այն ենթակսւ Է հարկադիր 
կսւտարմաև՝ ձձ ԱՆ ձարկւսղիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքարկելի 
ղսւռնալուց եռամսյսւ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատսւրման ընթւսցքի նկատմսււէբ հսկողությունն իրակաևացևում Է Գավառ հաւէայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ըևղունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորղող օյւը։
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Քաղաքացի Սամվելձամլետի Եեզոյաևը (աևձնագիր ՃՍ0369699 , ձԾձ 2714800475, հաշվառվսւծ 
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Ծովազարդ ԾովակալԻսակովի փ. 1-ին նրբ. թիվ 1 ) 
հանդիսանալով զույքահւսրկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկայիև օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի 
կաաւսրել զույքահւսրկ վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
նոյեմբերի 22 ֊ի ն  «Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում 
հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զւսնձման հարցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետությսւն 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արդյունքում, բւսցահայտելով 
զործի բպոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստսւտված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձւսյն ձձ ձՔ Բ ֊ի  կողմից տրսւմադրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու զնահատման 
տվյալների, ՌԱՖ 22038-02 մակնիշի 23 ԼՕ 521, ՈՕԻ10Ճ շ ա շ  1.51 34 ԸԼ 441 պեահամարաևիշերի 
փոխադրւսմիջոցները հանդիսանում Է Սամվելձամլետի Ենգոյանի սեփականությունը, ինչը ձձ ձարկային 
օրենսզրքվ հանդիսանում են հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման եևթսւկա զույքւսհւսրկը կազմում Է 72469/յոթանասուներկու հազար չորս հարյուր 
վաթսուևինը/ձձ դրամ, ինչը 2017-2021թթ. ժամսւևակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սամվելձամլետի 
Ենգոյանի կողմից ևշված ժամանակահատվսւծի գույքահւսրկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արդյունքում առւսջացել Է գույքահսւրկի համար տույժ 21474/բսանմեկ հազար չորս հարյուր 
յոթւսնասունչորս/ձձ ղրսւմի չափով։

2022 թվականի նոյեմբերի 22-ին «Վւսրչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավստի համայևքապետարւսնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 08-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պաւոշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 2 2 .11 .2022թ. ծանուցում 
սշմսրսւտա կայքում/ Սամվելձամլետի Ենգոյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի 
յսումներիև։ 0 8 .12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պւստշաճ ծաևուցված 
Սամվելձամլետի Ենգոյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմանւսդրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրսւբաևտյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով ն չափով մուծելհսւրկեր, աուրքեր, կաաարելպետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարսււսդիր այլ վճարումներ։
2ամւսձայն 22 ձարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխւսդրւսմիջոցի գույքահարկր հարկ վճարոդներին 
սեփւսկանության իրավունքով պաակսւնող հարկման օբյեկտ համւսրվոդ փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կսւրգով 2այւսսաանի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կւսխվւսծ չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական գործուևեռւթյւսն արդյունքներից։
2ւսմաձայն ԼԼ հարկային օյւևնսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կւսգմակևրպությունևերն ու ֆիզիկսւկաև անձինք։ 2ամաձսւյն ԼԼ 2ւսրկային օրենսգրքի 46 րդ 
հոդվածի սւեղական հսւրկևրի գծով հարկային պսւրաավորությունևերի կւստւսրում /մւսրում/ է 
համւսրվում Օրեևսգրքիև համապատասխան հաշվարկվսւծ վճւսրմւսն եևթակահւսրկի, ինչպես նսւհ դրա 
գծով տույժերի հ /՛կամ/ տուգանքների գումւսրների վճարումր համսւպատասիւան հարկի գծով 
ս րւդ ո.ո ւս վ ո յ ա ւ թ յ ո ւն ր հաշվսաող տեղական բյուջևի գանձապեսսսկան հաշվին։
ձւսմւսձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401 ֊րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված մամկետնեյփց 
ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքսւնչյուր օրվւս համար հարկ վճսդաղր կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամւսձայև 22 հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիգիկակսւև անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրւսնցմսւն /հաշվաոման/' վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյւսլ։
2ամաձայև «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմսւկերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւհ տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարևեյւը չվճսդադ ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից ե ւլևկւսվարվելով 22 Սահմւսնադրությւսմբ, 22 հսդւկսդին օրենսգյւքով, «Նորմւսսփվ 
իրսւվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վւսրչւսրարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 ֊րդ , 58-60– րդ հոդվածներոփ որոշումևմ

1. Սսւմվևլ 2ւսմլեաի Ենգոյւսևից հօգուտ Գավաո համւսյևբի բյուջե գանձել ընդամեևը 93943/ինևսուևևրեք 
հազար ինն հարյուր քսաւսսուներեք/ 22 դրամ որպես ՌԱՖ 22038-02 մակևիշի 23 ԼՕ 521, ԱՕԻմՉՃ 0\Գ Ն  
1.51 34 Ո. 441 պետհսւմարւսևիշերի փոիսսդրամիջոցների գույթւսհարկերի գումար, ներսայալտույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող է վարչական կարգով բոդոքարկվհլ Գւսվաոի համայնքւսպևսփն դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից եյւկու ամսվւս ընթացքում կամ 2այաստւսնի 2անրապետությսւև վարչական դսւսւա|ւան՝ 
ե րկ սւմսյ ա ժւսմկ ե տո ւ մ:
Յ-Մույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչւսրարությաև հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթւսկւս է հարկադիր 
կատարմւսն՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծառայությսւն միջոցով անբողոքւսրկեփ 
դսանւսլուց եոամսյսւ ժամկետում։
4. Սույև որոշման կւստւսրման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրսւկանացևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժ|ւ մեջ է մտևում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պւստշաճ իրազեկերս 
օրվան հսւջոյպոդ օրը։

2ԱՄԱՅՆՐԻ
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2.ԱՅԱՄՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

■ Ապաստանի ձւսնրւսպեւռությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 լր^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅո@§աՅւ1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
09 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ւ4 1108-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վարղիշւսղ Աղվսւևի Դավթյաևը (աևձևազիր Ճ.Ի10641257 , ԼԾԼ 6609500282, հաշվւսուիսծ՝ ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավսա համայնք, զ. Նորաաուս Սևանի 6 նրր. 10 ա) հանղիսանալով զույքահւսրկ 
կճարող սուրյեկւո, ԼԼ հարկւսյին օրեևսզրքով սւսհմանված կարզով չի կւսաարել զույքահարկ վճսւրելու 
պարւոականություններր, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին «Վսւրչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30 -րղ հողվւսծի 1-իև մսւսի ,,բ" եևթակեաի հիմքով 
Գւսվւսոի հաւ(այնքաւղետարանի աշխաաւսկսւզմում հարուցվեյ Է վարչւսկաև ւիււրույթ՝ զույքսւհւսրկի 
զումսւրների զսւնձմսւն հւսրցի քննության նպատակուկ «Վւսրչարայաւթյսւն հիլքուևբների և վարչական 
վարույթի ւհսսին» ձայւսստաևի ձսւնրապետության օլւենքու| սւսհմաևվսւծ կւսրզով հարուցւ|ած ն 
իրսւկանացված վւսրչական վարույթի ընթւսցքում զործի փաստական հւսնզամանքևերի բազմակողմանի, 
լրիկ և օբյեկւոիվ քննությւսն սւրղյունքում, բացահսւյտևլով զործի բոլոր հաևզաւքսւնքները, վւսրչական 
ւ1սւրւփնը հսւստւսւռված Է հսււէարուլք հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողւփց արւսմսւղրված ԼԼ ձարկային օրեևսզրքով սահւէսւնված 
զույքահսւրկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-071-0034-0021, 05-071-0339-0148, 05– 
071 0302-0050, 05 071-0300-0043, 05-071-0330-0008, 05-071-0282-0008,05-071– 0216-0017 կսւղաստրւսյիև 
ծածկազրերով հողւսաեսքը հւսնղիսւսևոււք Է Վայւղիշաղ Աղվանի Դւսվթյսւնի սեփականույ^յուևը։

ԱնշւսրՕ զույքեյւի հւսմւսր վճսւրւէաև ենթակւս զույքւսհւււրկը կսպմում Է 63846/վւսթսուևերեք հազար ութ 
հարյուր քսաաււուևվեց/ ԼԼ ղրաւք, ինչը 2008֊2021թթ. ժաւհսնակւսհւստւիսծում չ|ւ վճսւրվել, իսկ Վարղիշսւղ 
Աղվւսնի Դւսւլթյսւնի կողմից նշվւււծ ժամաևակահատվսւծի զույքահւսրկը օրենքով սւսհւքանւիոծ 
(1սւմկեսաւմ չվճարելու սւրղյունքում սաաջացել Է զույքւսհսւրկի համար տույժ 27946/ քսանյոթ հազար ինն 
հարյուր քառասունվեց/ ԼԼ ղրամի չւսլիով։......
2022 թվակւսևի նոյեւէբեյւի 25-իև «Վարչսւրարությաև և վարչսւկւսն ւ(արույթ|ւ մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին ւևսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայնքապետարանում հարուցվւււծ ւ(այւչական 
վարույթի շրջանւսկւսներում 2022 թվականի ղեկտեմբերի 09-ին հրաւլիրվել են ւիսրչակսւն ւլարույթի 
լսումներ, որիև մւսսնակցելու նպատակով պաւոշաճ ծանուցվել Է /հիւէք 25.11.2022թ. ծւսևուցոււէ ՅշճՁրՅրտա 
կայքում/ Վարղիշւսղ Աղվանի Դաւլթյւսև։ Վերջիևս՜չի ներկւսյւււցել վարչւսկսւն վարույթի լսումևերին։
0 9 .12.2022թ. ւխւրչակւսն ւիսրույթի լսումներն իրւսկաևսւցվել են պատշւսճ ծսւնուցվւսծ Վարղիշսւղ 
Աղվանի Դւսւլթյսւնի բւսցւսկայությւսմբ։ ■ Հ  ՚
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ձձ Սահմաեսպրաթյաե 45-րդ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք սրսրսոսվոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, աուրքեր, կաւոարել պետական կամ համայնքսդին բյուջե 
մոսոքադրվող պարաադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողևերիև 
սեփւսկաևությաև իրավունքով պաականող հարկման օբյևկւռ համարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված վարդով ձայաստանի ձանրապետության համսւյևքևերի բյուջեևևր վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կւսիւված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկւսյին օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կադմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքևրում ու վարդով հաշվսւրկվւսծ անշարժ դույքի հարկի սյւսրտավորության դումարները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոանձնահատկությունևերր։ 
ձամաձայն ձձ ձւսրկայիև օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պարտսւվորությունների կատարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսդրքիև համապատասխան 
հւսշվարկփսծ վճտրման ենթւսկսւհարկի, ինչպես նւսե դրա դծով տույժերի ե ./կամ/ տուդանքների 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորություևր հաշվառող տեղական 
բյուջեի դանձապևտւսկաև հսւշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկևտնևրից ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկւսյին դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված վարդով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված վարդով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Երնելով վերոդրյւսլից և ղեկավսւրվելով ձձ Սահմանւսդրությամբ, ձձ հարկային օրևնսդրքով, «Նորւհստիվ 
իրւսվական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչսւրարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Վարդիշաղ Աղվաևի Դսւվթյանից հօդոսո Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 91792/իևնսունմեկ 
հազար յոթ հարյուր իննսուևերկու/ ձձ դրամ, որպես 05-071-0034-0021,05 071-0339-0148, 05-071-0302–
0050, 05-071-0300- 0043, 05-071-0330-0008, 05 071-0282-0008,05-071 ֊0 2  16-0017 կադսատրայիև 
ծածկադրերով դույքերի զույքահսւրկերի գումար, ներառյալ տույժկրր։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական վարդով բոդոքսւրկվել Գավաոի համայևքապեսվւև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսփս րևթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 -րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն եևթակա է հարկադիր 
կատսւրման՝ ձձ ԱՆ ձսւրկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքարկելի 
դսանալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կսւտարման րնթացքի նկատմամբ հսկոդությունն իրւսկանացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդունմաև մասին օրենքով սահմանված պսւտշւսճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդող օրը։

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեաությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §3^ոգՁ§հՅգՁբւ։էՋրՋՈ@§աՋւ1.€օա

Ո Ր Ո Շ  ՈՒ Մ
09 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի 14 1109-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՐ. ԼՈԻՍԱՎՈՐՉԻ 10-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 
5/1 ՀԱՄՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԼԵՏ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ՄԱՆՈԻԿՅԱՆԻ, ՋԵՄՄԱ ՌԱՖԻԿԻ 
ԿՈՄՏԱՆՅԱՆԻ, ՍԵՐԳԵՅ ՀԱՄԼԵՏԻ ՄԱՆՈԻԿՅԱՆԻ, ԿԱՐԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ ՄԱՆՈԻԿՅԱՆԻ 

ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով 26 դեկտեմբերի 2002թ ֊ի  14 510-Ն, օրենքով «Նորմատիվ իրավական ակաևրի 
մասին» ՀՀ օրենքով, «Տեղական իևքևակսաավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) 
կետի պահանջներով, «Ինքնակամ կառույցևերի օրինւսկաևացմաև և անօրինման կարզը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18.05.2006թ. թ ի վ 9 1 2 ֊Ն  որոշմւսն պահանջներով, ՀՀ 
Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայսատանի Հանրապետության քաղաքայիև և գյուղական 
բևակավայրերում ներբևակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, 
աևվաևաւխփտւթյսւն, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի 
համւսրակալմւսն, հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրաևցման կարզը հաստատելու ե 
հսացեների զրաևցման լիազոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւն մեջ 
յրացումնևր և փոփոխություևներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի 14 233-Ն 
որոշմսւն պահանջներով, հիմք րևղունելով ինքնակամ կառույցևերի հաշվառման տվյալների 
մուտքսպրմսւև ծածկագիրը՝ շօշշԻւՐՅՆշ–, 05.12.2022յծ. տրվսւծ Նորատուսի հողային 
բարևփոխումևերի և սեփակաևաշևորհմաև հանձևաժողովի 01.06.1991թ. թիվ 16 որոշումից 
քսւղվածքը, Համլետ Սերյոժայի Մաևուկյանի /ծևված 14.03.1958թ./ դիմումը, «Հայր և որդի 
Դավոյւսնևեր» ՍՊԸ-ի կողմից տրված հողամասի հատակսպիծը, որի համաձայն Գավառ 
համայնք Նորւստուս զյուղի Գր. Լուսավորչի 10-րղ նրբանցք թիվ 5/1 հսւսցեում զտևվող 
ընդհանուր հողամւսսր չաւիագրվել Է /ծածկագիր 05-071-0142-0008/, հատկացվել Է 0.09հւս, իևտր 
փաստւսցի կազմում Է 0.09441հսւ, որը Համլետ Սերյոժայի Մաևուկյաևիև /ծևված 14.03.1958թ./, 
Զեմմա Ռաֆիկի Կոստսւնյաևին /ծնփսծ 08.07.1967թ./, Սերգեյ Համլետի Մաևուկյաևիև /ծևված 
05.12.1984թ./ և Կաթեն Համլետի Մաևուկյաևիև /ծևված 09.06.1987թ./ սեփակաևությաև 
իրավունքով պսւտկաևող հողամասն Է և հսւշվի առնելով, որ հողամասը չի գտնվում ՀՀ հողային 
օրեևսգրքի 60 ֊ րղ հողվսւծով սահմսւևված սահմանափակումևերի ցսւևկում, ինչպես նաև 
ինժևևևրատրաևսպորտայիև օբյեկտների օտարմսւև գոտիներում, չի առաջացևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ



1. Վերակաևցնևլ Գավառ համայնքի Նորաաուսի Գր. Լուսավորչի 10-րղ երբաեցթ թիվ 5/1 
հասցեում զտնվող զայքւսյին միավորի նկատմամբ Լսւմլետ Սերյոժայի Մ ա նուկյա նի/ծնվա ծ 
14.03.1958թ./, Ջևմմա Ռ աֆիկի Կոստ ա ևյա ևի/ծնվա ծ 08.07.1967թ./, Սերգեյ ձամլեւոի Մսւևա կյսւնի 
/ծնվւսծ 05.12.1984թ./ և Կա րէն ճսւմլեսփ Մ անուկյանի/ծևվսւծ 09.06.1987թ./ հողօզաագործման 
իրավունքը, բնա կելի տ ա ն կսա ա ցմա և և սպասարկման համար հողամասի ղույքային 
իրավուևքևերը, ճան ա չելով ևրւսնց սևփակաևությւսև իրավունքը 0.09441հա ընդհանուր 
մակերեսով հոդսւմասի նկատմամբ։
2. Գավառ համայնքի Նորա աուսի Գր. Լուսավորչի 10-րղ նրբանցք թիվ 5/1 հասցեի 
րևւսկավայրերի նպատւսկային ևշանա կության բնակելի կա ռուցա պ ա տ մա ն գործառեսւկան 
ևշսւնակության հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված 451.44 քմ. մա կերեսով շինություննևրր 
/կառուցված 1995թ–իև/ ճսւնաչել օրինական։
3. Անշարժ զույքին տրւսմաղրել Գավւսռ համայնք Նորատուս Գր. Լուսավորչի փողոց 10-րղ 
նրբանցք թիվ 5/1 հասցեև։
4. Սույև որոշումր ներկա յա ցնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղւսստրի կոմիտևի անշարժ զույքի 
զրսւնցման միա սնա կա ն ստ որաբաժանում՝ ղույքային իրավուևքների պետական ղրաևցում 
կ ա տ ա ր ե լու համ ա ր:
5. Որոշման կատւսրման հսկողությունը դնել Գավւսռ համայնքի ղեկավարի տ եղա կա լ Գ. 
Բոշյսւնի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

բ.Գավաո



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձւսևրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §3\–ՋրւզՋ§հՋզՁր6էՋրՁՈ@̂ աՁւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
09 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ո 1110-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԳԱ0ԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ոսկեհատ. Վարաևցովի Գնդոյաևը (անձնագիր 005312723 , ԼԾԼ 6610510504, հաշվսաված՜ ԼԼ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավսա համայնք, զ. Նորատուս Գր. Լուսավորչի փող. տուն 33) հանղիսանսղով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկայիև օրեևսզրքով սահմաևված կարզով չի կատսւրելզույքահարկ 
վճարելու պարտակաևություեները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 25-իև 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայևքապետարաևի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ 
զույքւսհարկի զումսւրևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» ձայ սատանի ձսւնրապետության օրենքով սահմաևված կարզով հարուցվսւծ 
ե իրսւկանացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հսւնզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վւսրչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձւսյն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամսւղրվւսծ ԼԼ ձարկային օրեևսզրքով սահմաևված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-071-282-003, 05-071-300-039-339-139֊ 
302-046, 05 071 401-007, 05-071-127-003 կաղաստրային ծւսծկազրևրով հողատեսքը հանղիսանում է 
Ոսկեհատ Վարաևցովի Գնղոյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի հւսւևսր վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 63873/վաթսուներեք հազար ութ 
հարյուր յոթաևասուևերեք/ ԼԼ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճսւրվել, 
իսկ Ոսկեհատ Վարաևցովի Գնղոյանի կողմից ևշված ժսւմանակահատվածի զույքահարկը օրենքով 
սահմաևված ժամկետում չվճւսրելու սւրղյունքում առաջսւցել է զույքահարկի համար տույժ 
28389/քսանութ հազար երեք հարյուր ութսունինը/ձձ ղրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարաևում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջաևականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 09 ֊իև  հրաւլիրվելեև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 25.11.2022թ. ծանուցում ՅշժՅրՅՈՅա 
կւսյքում/ Ոսկեհատ Վարաևցովի Գնդռյւսև։ Վերջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի լսումն երին։
0 9 .12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկաևսւցվել են պատշւսճ ծսւնուցված Ոսկեհատ 
Վարաևցովի Գնղոյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմաևսւդրության 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքանչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված վարզով ե տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համսդնքային բյուջե 
մուտքազրվող ււրսրաադիր այլ վճարումներ։
2ամսւձայն 11 ձարկայիև օրենսգրքի 224 ֊րդ հոդվւսծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեւիակւսնությսւև իրաւ|ունքով պսւտկւսևող հսւրկման օբյեկտ հւսմարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ձայւսստանի ձաևրսւպետությւսն հսւմայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ ւ|ճսւրողների տնտեսական գործունեությսւն արդյունքներից։
2ւսւհսձայն 22 հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվւսծի կւսզմակերպությունևերը և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվւսծի 3-րդ ւևսսով սահմանված 
դէպքերուն ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գոււհսրևերը / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի հւսւնսյնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային աարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հւսշվի սւոնելու) սույն հոդվածով սահմւսնված ւսռւսնձնահատկություններր։
2ամաձւսյև 22 2ւււյւկւսյիև օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղակւսն հսւրկերի գծով հարկւսյին 
սյարտավորությունների կւստարում /մարում/ է հաւհորվում Օրենսգրքին համապատասխւսն 
հաշվարկված վճարման ենթւսկւս հարկի, ինչպես նսւհ դրա գծով տույժերի և /կսւմ/ տուգսւնքների 
գումարևերի վճարումը համապասոսսխան հարկի գծով պարտավորություևը հաշվւսռող տեղական 
բյուջեի գաևձաւդետւսկան հաշվին։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճւսրոււքր սւսհւէանված ժւսւքկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճւսրում է սաւյժ 0.04 ւոոկոսի չափով։
2ամւսձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվւսծի՝ հտմւսյնքի դեկւսւիսրր 
որպես սեփւսկաև լիագորություն, օրևնքուլ սահմանված կարգով կւսզմսւկերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղակւսն հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձանց նկատմամբ 
օրեևքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և դեկսսիսրվելով 22 Սահմանադրությսւմբ, 22 հարկային օրենսգրքով, «Նոյոհսւոիվ 
իրավակաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարությւսն հիմունքների 
ն վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Ոսկեհատ Վւսրւսնցովի Գնդոյաևից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընւլւսմենը 
92262/իննսուներկու հագար երկու հարյուր ւխւթսուներկա7 22 դրամ, որպես 05-071-282-003, 05-071 300– 
039 339-139-302-046, 05-071-401-007, 05-071-127-003 կադաստրայիև ծածկւսգրերով գույքերի 
գույքահարկերի գումար, ներաոյալ տույժևրը։
2. Սույն որոշոււքը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գւսվսաի համայնքասյետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու սւմսվւս ըևթացքում կամ 2այաստանի 2անրապետությւսն վարչական դւստարսւն՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման ւդւսհւսևջևերը չկատարելու դեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրէնքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ւսյն ևնթսւկւս է հսւրկւսդիր 
կւստարմաև՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծաուսյությւսև միջոցով աևբողոքւսրկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմւսն կաաւսրլքան ընթւսցքի նկւստմւսմբ հսկողությունև իրականացնում է Գավւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշոււքն ուժի մեջ է մտևում ընդուևման մասին օրենքով սահմսւևւ|ած պատշւսճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդոդ օրը։
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ձայասաաեի 2ւսնրապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^սրւզՋ§հսզՋբ6ԼՋրՋՈ@§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1111-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արթուր Արշակի Ղազարյսւնը (անձնազիր 006681621,2Ծ2 3709740614, հաշվսափսծ 
22 Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Նորաաուս, Սևանի փող. 18ևրբ. ւռուն 1 ) հաևղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկողին օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու սրսրասւկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին 
«Վարչարարությսւն հիմուևքների և վարչակւսն վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակեաի հիմքով Գավառի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվել է վարչակւսն վւսրույթ՝ 
զույքահարկի զոււ1արների զսւնձման հւսրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմուևքների և 
վւսրչւսկան վարույթի մասին» 2այաստաևի 2աևրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված 
ե իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հաևզամաևքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացւսհւսյտևլով զոյւծի բոլոր հանզամանքները, 
վարչւսկան մարմինը հաստատված է հաւքարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՌԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամւսձւսյն 22 2Ք Բ ֊ի  կողմից ւռրամւսղրվւսծ ւիոխւսղրւսմիջոցների հաշվառմաև ու զնահատման 
տվյւսլների, \ ր\7 , 21063 մակևիշի 31 ԼՍ 301 պետհամսւրանիշի փոխադրամիջոցը հանղիսանում է Արթուր 
Արշակի Ղազւսյղանի սեփակաևությունը, ինչը 22 2արկային օրևնսզրքվ հանղիսանում են հարկվող 
օբյեկւռ։

Գույքի համար վճարմաև ենթակա զույքւսհարկը կազւէուլք է 81560/ութսունմեկ հազար հինզ հարյուր 
վաթսուն/ 22 ղրամ, ինչը 2011–2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Արթուր Արշւսկի 
Ղսպարյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճսւրելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի հւսմար տույժ 32603/երեսուևերկու հազար վեց 
հարյուր երեք/ 22 ղրսւմի չափով։

2022 թվականի նոյեմբևյփ 25-իև «Վարչարւսրության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչակւսն 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի ղեկտեւէբերի 09-ին հրավիրվել են վարչակւսն ւիսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիւէք 2 5 .11 .2022թ. ծանուցում 
ՁշժՋրսրտա կայքում/ Արթուր Արշակի Ղազարյաևը։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 09. 12.2022թ. վարչական ւիսրույթի լսումներն իրսւկանացվել են պատշաճ ծանուցված 
Արթուր Արշակի Ղազարյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Մահմանադրությւսն 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համւսյնքային բյուջե 
մուաքւսգրվող պարտւսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյն ձձ ձտրկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքւսհարկը հարկ վճւսրողներին 
սեփւսկանության իրավուևքով պասւկաևող հարկմսւն օբյեկա համարվող փոխադրամիջոցիևևյ՜ւի համար 
սահմանված վարդով ձայաստանի ձանրապետության համայևքների բյուջեևեր վճսւրվող տեղական հսդւկ 
ե, որը կւսխված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական դործուևեությւսև ւսրդյունքներից։ 
ձամաձւսյն ԼԼ հսւրկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքւսհսդւկ վճարողներ են 
համարում կսպմակելւսյություևներն ու ֆիդիկւսկւսն անձինք։ ձամաձւսյն ԼԼ ձւսրկայիև օյ՜ւենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկւսյին պարտսւվորությունների կատարում /մարում/ է 
հւսմարվում Օրենսդրքիև համապատասխան հաշվարկվսւծ վճարմւսն ենթսւկահարկի, ինչպես ևահ դրւս 
ւյծով տույմերի ե /կսւմ/ տուդանքների դումւսրևերի վճարումը համապատասիւան հարկի դծով 
պւսրտավորությունը հսւշվսաոդ տեղական բյուջեի դւսնձտպետակտն հւսշվին։
ձամաձւսյն ձձ հսւրկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետնեյփց 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկևտանց յուրսւքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկւսյին 
դործակսդր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձւսյն ձձ հարկւսյին օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմակերպություններն ու ֆիզիկական աևձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան 
դումարևերը իրենց պետական գրանցմւսև /հաշվաոմաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հւսյւկային տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ևերսայալ։
ձամաձւսյն «Տեղական ինքնակւսռավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսդորություն, օյւենքով սահմանված վարդով կազմսւկերպում է դույքահարկի 
դանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճսդւևերը չվճսդաղ ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկայիև օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավսւրման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածնևրով, որոշումեմ

1. Այւթուր Արշակի Վադարյւսնից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե ղանձէ) րնդսւմենր 114163/մեկ հարյուր 
սոսսևչորս հազար մեկ հարյուր վաթսուևերեք/ ձձ դրամ որպես \Կ\2 21063 մակնիշի 31 ԼՍ 
301պհտհամարտնիշի փոխադրամիջոցի դույքահսւրկերի դումար, ներսայսդ տույժերը։
2-Մույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կւսրդով բոդոքարկվելԳավաոի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կւսմ ձայաստանի ձաևրւսպետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Արայն ոյւոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչւսրւսրությաև հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կւսրդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատւսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով ւսնբոդոքւսրկելի 
դաոնւսլուց եռամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատւսրման ընթացքի նկատմամբ հսկոդությունն իրւսկանւսցնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պսսոշաճ իրսւզեկե|ու 
օրվսւն հւսջորդոդ օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասասւեի ձանրապետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղսւրքունիքի մարզ, բ. Գւսվաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՁոզՋ§հւպՅր€էՋւ՜ՋՈ@§րոՁմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 1112-Ա

ԳՈԻ֊ՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ձովիկ ձարությունի Ավհաիսյանը (աևձնազիր Ճ.Բ0531023 , ձԾձ 3007600480, հաշվսափսծ՝ ձձ 
քաղ. Երևւսն Մալաթիա֊Սեբասաիսւ, Մալաթիայի փող. տուն 38) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատւսրել զույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով 
Գավաոի հսւմայևքասյետարանի աշխատակսւզմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցված և 
իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հւսնզամւսնքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական 
մսւրմինը հւսստասոիսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահւսրկով հարկվող օբյեկտ համսւրվող Գավառ համայնքի 05-071-093-007-01, ,,, կադաստրսւյին 
ծածկագրերով հողատեսքը հանղիսանում է ձովիկ ձարությունի Ավետիսյաևի սեփսւկանություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 69153/վաթսուևինն հազար մեկ 
հարյուր հիսուներեք/ ձձ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժաւէանակսւհատվածում չի վճարվել, իսկ ձովիկ 
ձարությունի Ավետիսյաևի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում աոսւջացել է զույքահարկի համար տույժ 33 313/երեսուևերեք հազար 
երեք հարյուր տւսսներեք/ձձ դրամի չափով։
2022 թւիսկաևի նոյեմբերի 25-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30 րղ 
հողվածի 1փն մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւևա վաներուն 2022 թվականի դեկտեմբերի 09-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու ևպւստակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 25.11.2022թ. ծանուցում ՋշժՋրՋր֊Ձա 
կայքում/ ձովիկ ձարությունի Ավետիսյան։ Վերջինս չի ներկայացել ւլարչակսւն վարույթի լսումներին։
0 9 .12 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված ձովիկ ձարությունի 
Ավետիսյաևի բացակայությաւ1բ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ։ Ի ձԻՄՆԱՎՈ ՐՈ Ի ՄԸ

ձձ Սւսհմանադրությւսն 45-րդ հոդվսւծի համաձսւյև՝ յուրաքաևչյուր ոք պւսրաավոր է օրենքով 
սահմաևված կարզով ն չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատարելպետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտբազրւխղ պարտագիր այլ լպստումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 224-րդ հողվւսծի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեւիականությսւն իրսււխւևքով պսւտկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահլքանվւսծ կարզով ձայասսւաևի ձանրապետությաև համւսյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսփւվւսծ չէ հարկ վճսւրողևերի տնտեսական զործունեության արղյունքներից։ 
ձւսւքաձայն ձձ հայւկւսյին օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմւսկերպություևևերը և ֆիզիկակաև անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րղ հողւիսծի Յ ֊րղ  մասով սահմաևված 
ղեպքերում ու կարզով հւսշւիսրկւիսծ ւսնշարժ զույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկայիև տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հսւշվի առնելով սույն հողվածով սահլքանվւսծ առանձնահատկությունները։ 
ձսւմւսձայն ձձ ձաըկսւյին օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հսւրկերի զծով հւսրկային 
սյարտավոյտւթյունների կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին հաւէապատսւսխան 
հաշւիսրկվւսծ վճւսյւմւսն ենթակահւսրկի, ինչպես նաե դրա զծով ւռույժևրի և /կամ/ տուզւսնքնևրի 
զոււքարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտսւվորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի զանձապետակսւն հւսշվիև։ ձամաձւսյն ձձ հարկայիև օրենսզրքի 401 –րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմաևվւսծ ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժւսմկետանց յուրւսքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողր կւսմ հւսրկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմսւկերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւհ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմաևված կւսրզով կիրւսռում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոզրյալից և ղեկաւ|արվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկայիև օրեևսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակւռերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 ֊րղ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ

1. ձովիկ ձսւրությունի Ավետիսյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 102 466/մեկ 
հարյուր երկու հազար չորս հարյուր վաթսունվեց/ ձձ դրամ, որպես 05-071-093-007-01, ,,, կսւդաստրւսյին 
ծսւծկւսզրերով զույքերի զույքահսւրկերի գումար, ներաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է ւիսրչւսկսւն կւսրզով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթւսցքում կամ ձայաստսւնի ձանրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկաւքսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիւէունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սւսհմանված կւսրզով այն եևթակա է հւսրկւսդիր 
կաաւսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւղիր կաւռարումև ապահովող ծւսռայությւսն միջոցով սւնբողոքւսրկելի 
ղառևալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմւսն կատարման ընթսւցքի ևկւստմւսւէբ հսկողությունն իրականացևուլք է Գավառ համայնքի 
ղեկաւխղւը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունւքան մասին օրենքով ււահմաևւիււծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հսւջորդող օրը։



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱ ՊԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսսաաևի Հաևրսւպեաությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք 

ԼԼ  Գեղա րքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅհզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§րոՅւ1.արո
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄ ԱՍԸ ՀԱ Մ ԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈԻՆ ՃԱ ՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով Հայա սա ա ևի Հաևրապեաությսւն Լողային օրևևսզրքի 101-րղ հողվւսծով և 
«Տեղա կան ինքնսւկառավարմաև մա սին» Հսւյասաանի մանրւսպեաությսւև օրենքի 46-րղ 
հոդվածի 3-րղ մւսսով, հիմք ընղուևելով քաղաքացիներ Ալրերա Ոա ֆիկի Պողոսյանին, Անահիա 
Միշայի Ղուրշուղյսւնին, Մեեր Ալբերաի Պողոսյանին, Մարինե Ալրերաի Պողոսյանին, Անի 
Ալրերաի Պողոսյանին սեւիականությսւև իրավունքով պաակաևող հողամասերից /վկայական 
1X102122022-05-0011 արված 2022 թվականի ղեկաեմբերի 2-ին, վկայական 1X102122022-05-0016 
արվսւծ 2022 թվւսկաևի ղեկաեմբերի 2-իև, վկայական 1X02122022-05-0024 արվսւծ 2022 թվականի 
ղեկաեմբերի 2-իև, վկա յա կա ն 1X02122022-05-0068 արված 2022 թվակսւնի ղեկաեմբերի 2-իև, 
վկայական 1X02122022-05-0058 արված 2022 թվակսւնի ղեկաեմբերի 2-ին/ հրաժարվելու մասին 
ղիմումր, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Քաղաքացիներ Ալբևրա Ոա ֆիկի Պողոսյանին, Անահիա Միշայի Ղուրշուղյսւնին, Մհևր 
Այբերսփ Պողոսյանին, Մւսրիևե Ալբերաի Պողոսյանին, Անի Ալրերաի Պողոսյանին 
սեւիակւսևության իրավունքով պւսականող ք. Գավառ հսւսցեում զանվող 0.2144 հւս մակերեսով 
05-001-1024-0012 կսւղասայւայիև ծածկազրով, 0 .1 5 8 8  հա մակերեսով 05-001-1063-0194 
կւսղասարային ծածկսպրով, 0.0626 հա մակերեսով 05-001-1062-0129 կւսղասարսւյին ծածկազրով,
0 .1238 հա մա կերեսով 05-001-1008-0057 կւսղասարային ծածկա զրով զյուղաաևաեսակաև 
նշւսնակությաև վարելահողերը, 0 .1 9 1 8  հա մա կերեսով05-001-1036-0344 կւսղասարային 
ծածկազրով խոտ հարքը ճսւնսւչել համայևքային սեփականություն։
2. Աշխատակւսզմի քա րսւ ու ղարին՝ սույն որոշումն ընղունելուց հետո՝ 15-օրյսւ ժւսմկեաում այն 
ներկա յա ցնելկա ղա ստ րի կոմիսւևի անշարժ զույքի զրաևցման միա սնական սաորսւբաժանում 
որոշումից ծագող իրավունքների պեաական զրաևցման համար։
3. Աշխատսւկազմի քսւրաուղւսրին՝ հողամասի նկաամամբ հյւաւիււնք հսւվասաող վկայականը 
ստւսևւսլուց հետ ո՝ հա մա յնքի սւվազանու ւսռաջիկւս ևիստ/ւա աւեէւպանու հասաաւոմւսևը 
ներկայացնել հա մա յնքի զույքազրման փասաաթղթերոյ^քսւ^/ւջՀսցող փոփոխություևները։

ԳԱՎԱՌ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿ ԱՎԱՐ ^

ՕՁ / Հ –

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ո Օօ>11 հւա



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§եՋզՁք6էՋրՋՈ@§ոա1.շօա
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ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Շուլկա Սերզոյի ձսւկոբյանը (անձնազիր 002246270 , ձԾձ 5709380180, հաշվսաված 
ձձ Գ ե ղա րքունիք ի մարզ, Գավառ համայնք, զ ֊Նորատուս Գր. Լուսսւվորչի 1 նրր. Տ 9) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքւսհարկ 
վճարելու պսւրտականությունները, ինչի կասյակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթսւկետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմոււէ հարուցվելէ վարչական վւսրույյժ՝ 
զույքահարկի զումարևերի զսւնձման հարցի քննության ևպւստակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե 
վարչական ւիսրույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հսւրուցւիսծ 
ե իրականացված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի փաստական հանզսւմանքների 
բւսզմսմյողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքում, բացւսհայտևլով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմինը հւսսսոստվւսծ է համարում հետնյալը.
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ձաւհսձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ձձ ձայւկայիև օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ հաւհսրվող Գավառ համայնքի 05-071-100-034-01,05-071–––, 05-071-402– 
263, 05 071 ֊100-034, 05-071-093-012, կսպաստրային ծածկազրերուլ հողատեսքը հանղիսանում է Շուլկսւ 
Սերզոյի ձակոբյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 32457/երեսուներկու հազար հինգ 
հարյուր տասներկու/ ձձ ղրսւմ, ինչը 2010-2021 թթ. ժամանակւսհատվւսծում չի վճարվել, իսկ Շուլկսւ 
Սերզոյի ձակոբյանի կողմից նշվսւծ ժամւսնակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճսւրևլու արդյունքում սաւսջացել է զույքահարկի համար տույժ 15315/տասնհիևզ հազար 
երեք հարյուր տասնհինզ/ձձ դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 25 ֊ին  «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի հաւհսյևբաւդետարանում հարուցված վարչական 
ւիսրույթի շրջանականերում 2022 թփսկանի դեկտեմբերի 09-ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 25.11.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3րո 
կայքում/ Շուլկսւ Սերզոյի ձսւկոբյպն։ Վերջինս չի ներկայւգցելվարչական վարույթի լսումներին։
0 9 .12.2022թ. վարչական ւիսրույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծւսևուցված Շուլկա Սերզոյի 
ձակոբյանի բացակւսյությամբ։ վ »>, ։ . ■ ր .՜



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սւսհմւսնադրության 45-րդ հոդվածի համաձսդն՝ Յուրաքանչյուր ոք պւսրաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համսդնքային բյուջե 
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյն ԼԼ ձարկսւյին օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վձսւրոդներին 
սեփականությւսև իրւսվունքով պատկաևող հւսրկմաև օբյեկտ հսւմւսրվոդ սւնշսւրժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով ձսւյաստաևի ձաևրապետությւսն համւսյևքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախփսծ չէ հարկ վճսւրոդների տնտեսական դործուևեության սւրդյունքներից։ 
ձւսմւսձայն ԼԼ հսդւկւսյիև օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կադմակերպությունևերը ե ֆիզիկակւսն անձինք 
ւսևշսդւժ դույքի տարեկան գումարները /ւսյդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեսյքերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պսւրտավորության դումայ՜ւները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի յդուջե են վճարում մինչն հարկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված ւսռանձնահատկությունները։ 
ձւսւևսձւսյև ԼԼ ձարկսւյին օրենսդրքի 46–յ՜ւդ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պւսրտւսվորություևների կատւսրում /մտրում/ է հւսմւսրվում Օրեևսդրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարմւսն եևթակահարկի, ինչպես նսւհ դրա դծու( սաւյժևրի և /կւսմ/ տուդանքևերի 
դումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորություևը հաշվառող տեղական 
բյուջեի դաևձսւպեսւական հւսշվին։ ձսւմաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետսւնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձսւմաձայն «Տեղական ինբնակւսռավարման ւէասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսպորություև, օրենքով սահմանված վարդով կւսզմսւկերպում է գույքահարկի 
գանձումը, իևչսյևս նսւհ աեդւսկան հարկերը, տուրքերը և ւլճարևերը չւխարող ւսնձսւնց ևկսւտմւսմբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրառում է հաւհսպսսոասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդյդւսլից ե դեկաւիորվևլով ԼԼ Մւսհմսւևւսդրությալքբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկաև ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնւսկառավարմսւն մասին», «Վարչստարության հիմունքների 
ե փպւչւսկւսև ւիսրույթի ւէասին» 2,2. օրենքի 53-րդ, 58 60-րդ հոդվւսծներով, որոշումեմ

1. Շու լկա Սերդոյի ձակոբյւսևից հօդուտ Գաւիսռ համայնքի բյուջե գանձել ըևդամեևը 49304/քւսռասունիևը 
հագար երեք հւսրյուր չորս/ ԼԼ դրամ, որպեււ 05-071-100-034-01,05-071–––, 05-071-402-263, 05-071-100-034, 
05-071-093 012, կ ա դա ս տրւսյ ին ծածկադրերով դույքերի դույքսւհւսրկերի դումւսր, ներւսռյալ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կւսրդով բողոքսւրկվել Գւսվւսռի հւսւհսյևքաւդետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթացքրուք կամ ձւսյասսոսնի ձւսնրապեւոության վարչական դատւսրան՝ 
ևրկաւքպա ժւսւմյեսւում։
3. Սույն որոշման պահւսնջևերը չկասւարելու դեւդքում, «Վարչարւսրության հիմունքների ե վարչական 
վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 88 րդ հոդվածով սւսհմւսնված կւսրդով այն եևթւսկա է հւսրկւսդիր 
կասսսրման՝ ԼԼ ԱՆ ձարկադիր կատարոււքն ապահովող ծւսռայությսւն միջոցով անբողոքւսրկելի 
դւսռնւսլուց եռսււ1սյա ժսսքկետում։
4. Սույն որոշւևսն կասււսրմւսն ընթւսցքի նկատմւսւքբ հսկոդությունև իրւսկւսնւսցնում է Գաւիսռ հալքլսյնքի 
ղեկսսիսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմւսն մասին օրենքով սահմւսնվւսծ ւդւստշաճ իրսւզեկեյու 
օյւվւսն հաջորդոդ օյւը։
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ձայասաանի 2,սւնրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք

ԼԼ, Գեղարքուեիքի մւսրզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՁ§հՅզպ>6էՋրՅՈ@§աՁւ1.օօրո
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09 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1115-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քւսղւսքացի Գրիզոր Վարուժանի Գրիզորյւււնը (անձնազիր՝ ՃԻ10798167, 2.Ծ2,՝ 2212820100, հւսշվառւիոծ 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, Գւսվւսռ հւսմւսյնք, զ. Նորատուս, Գր. Լուսավորչի ւի. 53 տ ) հանղիսանալով 
զույքահւսրկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկայիև օրենսզրքուլ սահմւսնւիսծ կարզով չի կաաարելզույքահսւրկ 
վճսւրելու պւսրտականություեները, ինչի կւսպակցությաւքբ 2022 թվւսկանի նոյեմբերի 25-ին 
«Վւսրչարարույծյաև հիմուևքների և վարչական ւիսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մւսսի ,,բ" 
ենթսւկետի հիմքով Գավառի հսւմայնքապեաարանի աշխատւսկազմում հարուցվել Է վստչական վւսրույթ՝ 
զույքսւհարկի զումայ՜ւների զաևձլքաև հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմուևքների և 
վւսրչւսկան վսղ՜ւույթի մասին» 2,ւսյւսստաևի 2սւնրւսպետության օրեևքուլ սւսհմսւնւիսծ կւսրզով հւսրուցւիււծ 
և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիսատսւկան հսւնզամանքևերի 
բազմակողմանի, լյւիվ և օբյեկաիվ քննությւսն արղյուևքում, բացւսհւսյտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վւսրչական ւ(ւսրմիևը հսաաաաված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամսւձայև ԼԼ ձՔԲ ի կորրքից ւռյւամւսղրված փոխւսղրւսմիջոցների հաշւլառման ու զնւսհատմւսն 
տվյալևերի, Ի11ՏՏՃԻ1 ԸԼՕԲՃհա 2.5 ւէակնիշի 23 Օհ 001 պետհամարաևիշի փոխաղրսւմիջոցը 
հանղիսանում Է Գրիզոր Վարուժանի Գրիզորյանի սեւիականությունը, ինչը ԼԼ ձարկայիև օրենսզրբվ 
հսւնղիսանում են հստկվող օբյեկսւ։

Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահսւրկը կազմում Է 137499/մեկ հարյույւ երեսունյոթ հազար չորս 
հարյուր ինևսուևինը/ ԼԼ ղրամ, ինչը 2019–2021թթ. ժւսմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գրիզոր 
Վարուժանի Գրիզորյանի կողմից նշված ժաւքանւսկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չւիսսրելու արղյունքում աոաջւսցել Է զույքսւհարկի համար տույժ 19716/տասնիևն հազար յոթ 
հարյուր տասնվեց/ ԼԼ ղրաւվւ չւսփով։

2022 թվականի նոյեմբերի 25-իև «Վսւրչստարությսւն և վւսրչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ֊ին  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համսւյևքապետւսրաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 09-ին հրավիրվելեև վարչական վարույթի 
լսոււքներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 2 5 .11 .2022թ. ծաևուցոււք 
ՋշժՅրՁրտա կայքում/ Գրիզոր Վարուժանի Գրիզորյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչւսկան վարույթի 
լսումներին։ 0 9 .12.2022թ. վւսրչակւսն վւսրույթի լսումներն իրակսւևացվելեն պսւտշաճ ծանուցված 
Գրիզոր Վարուժանի Գրիզորյանի բւսցակայությաւքբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանադրության 45-րդ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոբ պւսրաավոր է օրենքով 
սահմաեված կսւրզով ե տափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կսւտարել պետական կամ համայնքային րյուջե 
մուտքագրվող պսւրաադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվսւծի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սևփականությւսն իրավուևքով պատկանող հսւրկման օբյեկտ հսւմարվող փոխւսդրամիջոցիների համար 
սւսհմանված կարզով ձայասսսսնի ձանրապետությաև համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հւսրկ վճսւրողևերի տնտեսական զործունեության սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հւսրկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահսւրկ վճարողներ են 
համարում կւսզմակերպություևևերն ու ֆիզիկական ւսնձիևք։ ձւսմւսձայև ձձ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկայիև պւսրտավորություևների կատարուն /մարում/ է 
հւսմւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակահւսրկի, ինչպես նսւհ դրսւ 
զծով տույժերի ե /կւսմ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զանձւսպետական հաշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկսւյին 
զործւսկալը վճարում է սւույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկայիև օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպությունննրն ու ֆիզիկական սւնձիևք փոխադրամիջոցների զույքահւսրկի տարեկան 
զումսւրները իրենց պետական զրւսնցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ 
հարկայիև տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքևւսկսաավարմւսև մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազոյաւթյուև, օրենքով սւսհմանված կարզով կւսզմակերպում է զույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նսւհ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չփսորող անձանց նկսւտմամբ 
օրենքով սահմսւնված կարզով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևելով վերոզրյսւլից և դեկավարվելով ձձ Սահմաևադրությամբ, ձձ հարկսւյին օրեևսզրքով, «Նորմատիվ 
իրափսկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարմսւն մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ

1. Գրիզոր Վարուժանի Գրիզորյանից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 157215/մեկ 
հարյուր հիսուևյոթ հազար եյւկու հարյուր տասնհինզ/ձձ դրամ որպես ԻԺՏՏՃ.Ի1 ՐԼ01Ն\Ի;0 2.5 մակնիշի 23 
Օ՜ն 001 պետհամսւրանիշի փոխադրամիջոցի զույքւսհարկերի զումւսր, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվելԳավառի համայնքապետին դրսւ ուժի մեջ 
մանելու օրվսւնից երկու տմսվա ընթացքում կամ ձայասսսսնի ձանրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկսաւսւրելու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սւսհմանված կարզով այն ենթսւկւս է հարկադիր 
կւստարմաև՝ ձձ ԱՆ ձսւրկադիր կատարումն ապահովող ծաոսւյության միջոցով անբողոքսւրկելի 
դսանւսլուց եասմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատսւրման ըևթւսցքի նկսւտմամբ հսկողությունն իրակսւնացնում է Գավւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևման մասին օրենքով սահմաևված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդալ օրը։
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ձայաստանի ձաևրապետությաե Գեղսւրքունիքի մարզի Գսւվաո համայնք

ձձ, Գե զ ւս ր քուն իք ի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋջհՁզՁքօէՋրՁՈ^աաԼօօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
12 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թՎականի Ա 1116-Ա

22 ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱձՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0377-0083 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱ՚ԾԿԱԳՐՈՎ, 0.01339 ձԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ 2ՈՂԱՏԵՍՔՆ 

ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՕՏԱՐԵՍ1Ի ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱ֊ՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱձՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկսւվարվևլով «Նորմսւաիվ իրավակաե ակւոևրի մասին» ձձ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 
23-րղ հոդվածի, «Տեղական ինքևսւկււաավարման մասին» ձձ օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 
16)–րղ և 43-րղ հողվածի 1 ֊ի ե  մսւսի 3)–րղ կեսւերի, ձձ հողային օրենսզրքի 63-րդ, 67-րղ ե 68-րղ 
հողվածեերի դրոյթներով, հիմք ըևղունելով Գավառ համայնքի ավազսւեու 08.11.2022թ. թիվ 11 
նիստի թիվ 155-Ա որոշումը, որոշում եմ

1. Գավառ համայնքի ձր. Բուևիաթյաև փողոց յվւվ 1/5 հասցևում զտևվող համայնքսղին 
սևւիսւկանություն հանդիսացող սեփւսկանությաև իրւսվուևքի ւղևտակաև զրաևցմւսն վկսւյակսւն 
թիլ) 06042022-05-0049, 05-001-0377-0083 կաղաստրսւյին ծածգարով, րևսւկավայրերի 
նպսսոակայիև նշաևակության, հասարակական կսաուցապատման զործաոնակսւև 
նշանակության 0.01339 հա մակերեսով սահմաևափակումևեր չունեցող հողատեսքը Առետրի ե 
սպսւսարկման կետ կւսոուցելու նպատակով աճուրղւսյին եղանակով օտւսրելու համար 2023 
թվւսկտևի հունվարի 20-ին հայտարւսրել աճուրդ։
2.2ողւսմասի համար աճուրդի մեկնարկւսյին ղին սահմանել 1878 /մեկ հսպար ութ հարյուր 
յոթսունութ/ 22 դրամ մեկ քառակուսի մետրի եամւսր։
3.2աևձևարար1ղ աճուրդի կւսզմակերպչիև 22 օրեևսղրուրյամր սահմանված կարզով 
կ ա զ լք ա կ ե ր պ և լ ա ճուրւլը։
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մանում ընղունմաև հաջորղ օրը։

20Հ$>.
յյ.Գսւվս

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԲՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈ ԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւռսւնի Հանրապեսաւթյսւև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՋր^^^^§հ^^Ջթ6է^րՋՈ@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
12 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 14 1117-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ ՕՅ֊Ի ԹԻՎ 763-Ա ԵՎ 2022 
ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ԹԻՎ 978-Ա ՈՐՈՇՈԻՄՆԵՐԸ ԵՎ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՈԻՌՆԱԶՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 18 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՅԿ ԱԶԱՏԻ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստսւթղթևրը չպւսհպաևված անհատական 
քնակեյի տևերի կարզւսվիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, Տեղական 
Ինքնակառավարմաև Մասին ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր դ  հողվսւծի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ 
Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայասաաևի Հաևրապետությաև քսւղաքայիև և զյուղակսւև 
քնսւկակայրերում ևևրբևակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների աևվաևսւկոչման, 
սւնվաևափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու ե /կամ/ տևղսւկայման վայրի 
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական զրւսնցման կարզը հաստատելու և 
հասցեների զրաևցման փսւզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւն մեջ 
յղացումներ և փոփոխություևներ կատւսրելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշմսւն, պահանջներով, 08.09.2022թ. տրվսւծ Գավառի հողային բարեփոխումների և 
սևփակաևւսշնորհմւսն հաևձնաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 019 որոշումից քաղվածքը և հիմք 
րնղունելով ըստ օրենքի ժառաևզությաև իրսւվուևքի վկայսւզրով/տրված 08.09.2022թ. զույքի 
ևկատմամբ ժառանգ Հայկ Ազատի Գսւսպարյանի/ծևված 19.01.1958թ. դիմումը, «Հայր և Որդի 
Դւսվոյաևևեր» ՍՊԸ ընկերությսւն կողմից տրվսւծ հողամասի ու շենք-շինություևների 
հատսւկազծերր, որի համաձայն Գավառ համայնք Հացառսւտ թաղսւմասի Բուոնազյան փողոց 4– 
րղ նրբանցք թիվ 18 հսւսցեում զտևվող ընդհանուր հողամասը չափսպրվելէ /ծածկագիր 05-001– 
0535-0004/, հատկացվել է 0.09 հա, ինչը փաստացի կսւզմում է 0.08313 հա, որը Հայկ Ազատի 
Գւսսպարյանի /ծնվսւծ 19.01.1958յյ>./ ժւսռանզության իրավունքով պատկաևող հողամասն է և 
հաշվի առնելով, որ օրինական կւսոուցված 328.05 քմ մակերեսով շեևք-շիևությունը կառուցված 
1947-1998 թ թ ., որոնց կառուցմաև ու սպասւսրկման համար անհրաժեշտ հողամասը չի զտնվում 
ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվւսծով սահմանված սահմաևափակումների ցանկում, ինչպես 
նան իևժեևերատրանսպորտային օբյեկտների օտարման զոտիներում, չի առաջացնում 
սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Ուժը կորցրսւծ ճանսւչել Գավառ համայնքի ղեկավարի 2022 թվականի հոկտեմբերի 03-ի թիվ 
763-Ա ե 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ978–ա որոշումները։
2. Գերւսկաևզևևլ Գսւվսա համայնքի ձւսցառատ թսպամասի Բու ռնազյաև փողոց 4-րղ նրբանցք 
թիւ| 18 հասցեու մ ղտնվող զույքային միսւվորի նկատմամբ ձսւյկ Աղւստի Գասպարյանի /ծնված 
19.01.1958թ–ին/, հողօզտսպործման իրւսվունքր, բնակելի տան կսաուցմաև և սպասարկման 
հսւմսւր հատկսւցված 0.09 հա մակերեսով հողամասի /փաստացի կսպւքում է 0.08313 հսւ/ 
հողամասի զույրսւյին իրսւկունքներր, ճաևսւչելով ևրա սեփակւսնության իրավունքը 0.08313 հա 
ընղհւսևուր մակերեսով հողամասի և օրինական կառուցկսւծ 328.05 քմ մակերեսով 
շինություևների նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրւսպետվող զույք։
3. Բևսւկեյի տանը տրսւմաղրել Գավսա համայնք 2.ացսւռսւտ թաղամաս Բուռևազյան փողոց 4-րղ 
նրբանցք թիվ 18 հսացեև։
4. Շենք շինություևևերը շեն հակասում քաղաքաշինւսկան նորմերիև և ղրաևց մակերեսները 
որոշվում են քարաևզազրմաև, զեողևզիայի, չափւսզրման /հաշվառման/ և հողսւշինարարությաև 
զործուևեություն իրականացնելու իրավուևք ունեցող կազմսւկերպություևների /անձի/ կողմից 
տրված հատակսպծևրիև համապատասխան։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ Կ սաավա րությսւնև առընթեր անշարժ զու յքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի անշարժ զույքի զրւսնցմւսն միասնական ստորաբաժանում զույքային 
իրավունքների պետական զրւսնցում կատարելու համար։
6. Որոշման կատարման հսկողությունր ղնել Գսւվառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Րոշյանի վրա



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՁԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱԳ.ԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԳԱՂԱՐ

հայաստանի հանրապ ետ ության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋհզՋ§հ&զ&բ6էՋրՋՈ@§ա&ւ1.շօա

ԳԱՂԱՌ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ԲԵՐԴԿՈԻՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Մ Ա ՅՐՈ ԻՂԻ 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 7 
ՀԱ Ս ՑԵՈ ՒՄ  ԳՏՆՎՈ Ղ ԳԵՂԱՄ ՀԱՄ ԼԵՏԻ ՎԱ ՐԴԱ ՆՅԱ ՆԻՆ Ս ԵՓԱ ԿԱ ՆՈԻԹ ՅԱ Ն 

ԻՐԱ ՎՈ ԻՆՔՈ Վ ՊԱՏԿԱ ՆՈՂ ԱՆՇԱ ՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՆՊԱ ՏԱ ԿԱ ՅԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ 
ՆՇԱ ՆԱ ԿՈ ԻԹ ՅՈ ԻՆՆԵՐԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

կետի 2 4 ) ֊ր ղ  ենթա կետով, «Քաղաքաշիևությաև մասին» ՀՀ օրենքի 143 կետով, ՀՀ  վարչապետի 
2009 թ-ի ղեկտեմրերի 22-ի Ի1 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված ՀՀ  համա յնքների 
քաղաքա շիևակա ն ծրազրսւյիև վաւստաթղթերի մշա կմա և աշխատ աևքևերը համակարգող 
միջզերատեսչա կա և հաևձևաժողովի ՀՀ  Գեղարքունիքի մա րզի Բերղկուևք բնակավայրի 
զլխավոր հատակսւզծի փոփ ոխ ությա ն նա խազծի վերա բերա լ գրա կա ն եզրակացության, 
Բերղկուևք հա մա յնքի 27 օգոստ ոսի 2013 թ-ի թիվ 5 նիստի ոյտ շմա ն, Գեղամ 2,սւմլետի 
՜Վարղանյաևի Գավաո հա մա յնքի ղեկավարին հա սցեա գրվա ծ դիմումը հողամա սի և 
շինությաև ևպա տակա յին, զործաոնա կա ն ևշաևւսկություևևերը փ ոխ ելու վերա բերյա լ

1. ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնքի Բերղկուևք բնա կա վա յրի Մայրուղի 5 ֊ր դ  
նրբանցք թիվ 7 հա սցեում գտևվող Գեղամ 2,ամլետի ՜Վարդաևյանիև սեփա կանությա և 
իրա վուևքով պա տկա ևող 1,73 հա հողա մա սի ևպ ա տակա յին ևշաևակություևը 
հա մա պ ա տ ա սխ ա ևեցնել Բերղկուևք համա յնքի պա րզեցված զլխ ա վոր հատ ակազծում 
փոփոխության նա խ ա գծիև հաա ուկ ևշանա կության ևպ ա տակա յին նշա նակությա ն հողերից 
փ ոխ ել հատ ուի պ ա հպ ա ևվող տա րա ծքևերի ևպատակային ևշանա կության հողատսքի, իսկ 
հողամասի զործա ոնա կա ն ևշաևակություևը հատ ուի ևշանա կության ոազմական 
զործաոնական ևշա նա կությա ն հողատեսքից փ ոխ ել հա ևզստ ի հա մա ր նախատեսված 
զործաոնական ևշա նա կությա ն հողատեսքի։

2. ՀՀ  Գեղա րքունիքի մա րզի Գավաո համայնքի Բերղկուևք բնակա վա յրի Մայրուղի 5-րդ 
նրբանցք թիվ 7 հա սցեում գտևվող Գեղամ 2,ամլետի Գ.ստղսւնյանիև սեփականությաև 
իրա վուևքով պա տկա ևող 1,73 հա հողա մա սի վրա աոկա զորա նոցի զործաոնական 
ևշաևակություևը փ ոխ ել հյուրաևոցի։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
13 ԴԵԿՏԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվա կա ևի Իմ 1118-Ա

Ղեկա վարվելով «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ  օրենքի 35-րղ հոդվա ծի 1-ին

1ԻՐՈՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյւսսւռաևի Հւսնրւսպետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՁ§հՋզՋք6էՋրՋՈ@§աՅւ1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
13 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 1119-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ՍամվելՎոլողյայի Գրիզորյանը (անձնազիր ՃՏ0441816 , ՀԾՀ 2809620725, հսւշվառված՝ ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Նորատուս Սարալանջի փ. 25տ) հանղիսանալով զույքահւսրկ 
վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկայիև օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին «Վարչարարության 
հիմուևքների ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավառի համայնքապետարանի աշիւաւռւսկազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքսւհարկի 
զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հւսյասւոաևի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և 
իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի փաստական հաևզամաևքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական 
մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ Պ Կ ֊ի  կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկայիև օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-071-0117-0002, 05-071-0215-0011, 05– 
071-0116-0007, 05-071-0064-0007, 05-071-0241-0164, 05-071-0263-0008, 05-071-0215-0010, 05-071-0339–
0137, 05-071-0229-0011,05-071-0229-0014 կաղաստրային ծածկազրերով հողւստեսքը հանդիսանում Է 
Սամվել Վոլողյայի Գրիզորյանի սեփականություևը։

Անշարժ զույքերի համար վճարմւսն ենթակա զույքահւսրկը կազմում Է 133 529/մեկ հարյուր երեսուներեք 
հազար հինգ հարյուր քսանինն/ ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, 
իսկ ՍամվելՎոլողյայի Գրիզորյանի կողմից նշված ժամանակահատփսծի զույքահւսրկը օրենքով 
սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում ա ռա ջա ցելէ զույքահարկի համար տույժ 57 
878/հիսունյոթ հազար ութ հարյուր յոթանասունութ/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 0 9 ֊ի ն  հրավիրվելեև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 25.11.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա 
կայքում/ ՍամվելՎոլողյայի Գրիզորյան։ Վերջինս չի ներկայացելվարչական վարույթի լսումներին։ 09.12 
.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեև պատշաճ ծանուցված ՍամվելՎոլողյայի 
Գրիզորյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սսւեմանադրությաև 45-րդ հոդվածի համսւձսդե՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարսաւվոր է օրենքով 
սահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատար ել պետական կամ համսդնքայիև բյուջե 
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Հանաձայ ն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով Հւսյաստսւնի Հսւնրապետության համայևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյունքևերից։
Համաձայն ԼԼ հարկային օյւենսզրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները ե ֆիզիկակաև անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան զումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության զումարները / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերառյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները։
Համաձայն ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նան դրա զծով տույժերի ն /կամ/ տուգանքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի զանձապետական հաշվին։ Համաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետևերից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյափց ե ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ

1. Սամվել Վոլոդյայի Գրիզորյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամեևը 191 407/մեկ 
հարյուր իևնսուևմեկ հազար չորս հարյուր յոթ/ ԼԼ դրամ, որպես 05-071-0117-0002, 05-071-0215-0011, 05– 
071-0116-0007, 05-071-0064-0007, 05-071-0241-0164, 05-071-0263-0008, 05-071-0215-0010, 05-071-0339–
0137, 05-071-0229-0011,05-071-0229-0014 կադաստրայիև ծածկազրերով զույքերի զույքահարկերի գումար, 
ևերառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հաևրսւպետությաև վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմաև պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն եեթակա է հարկադիր 
կատարմաև՝ ԼԼ ԱՆ ձսւրկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմաև կատարմաև ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։

2 0 «ճ  թ–
ք. Գավառ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստաևի Հանրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գերյարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^սոդՋ§հՋդՋբ6էՁրՅՈ@§րոՁւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Ա
13 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 1120-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՄԻ ՐՈԻՌՆԱԶՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԴ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 4 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՑՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԼԻԴԱ ԶԱԼԻԲԵԿԻ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ, 
ԱՆԱՀԻՏ ՀՐԱՉԻԿԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ, ԱՐՄԵՆ ՀՐԱՉԻԿԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Իրավուեբը հսւււաաաող վւսատաթղթերր չպահպւսեված անհաաակաե 
բնակեփ աեերի կարգավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմաաիվ 
իրավսւկաև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2- րդ մւսււի, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվւսծի 24) կեաի և ՀՀ Կառսւվարության 
29.12.2005թ. «Հայասաաևի Հւսևրապևտության քադաթւսյին և դյուղսւկաև բնակավայրերուն 
ևերքնակավայրային ւսշխարհադրական օրյեկւռների անվսւևակոչմաև, անվանափոխության, 
անշարժ դույքի՝ րստ դրա դտնվելու ն /կւսմ/ սւևդակայմսւն վայրի համարակալմաև, 
հասցեավորման ու հասցեների պետական զրանցմաև կւսրդր հաստատելու և հասցեների 
դրսւևցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատսւրելու մասին ՀՀ կառւսվսդաւթյան 25.02.2021թ–ի 1Տք 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընդունելով 06.12.2022թ. սորված Գսւփսռի հողային բարեփոխումևերի և 
սեփակաևաշնորհման հանձնւսժոդովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումիդ քադփսծքր, րստ օրենքի 
ժառանզության իրավուևքի վկայադրով /տրված 04.06.2019թ ֊ին/ դույքի նկատմամբ ժառանգ 
Արմեև Հրաչիկի Առաքևլյւսնի /ծնված 24.08.1975թ./ ւյիմամր, «Հայր ն որդի Դավոյաններ» Ս Պ Ը ֊ի  
կողմից տյւված հողամասի և շինություևների հաաակադծերր, համաձայն որոնց Գավառ 
համայնքի Հացառսւտ թաղամասի Բուռնսւդյան փողոց 4 յւղ փակուղի թիվ 4 հւսսցեում դտնվող 
հողամասը չսւվւադրվելէ, հսւտկացվեյ է 0.1 հւս, ինչը փաստւսցի կսպմում է 0.10487 հա, որը 
Արմեև Հրաչիկի Առւսքելյաևին /ծնվսւծ 24.08.1975թ./ ժառւսևդության իրսւվուևքով պատկսւնող 
հողամասն է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցվւսծ 214.1 բմ ընդհանուր մակերեսով 
շինություևների/կառուցվւսծ 1968–1990թթ./ կւսռացման ու սպսւսարկման համար անհրաժեշտ
0.10487 հւս հողամասը չի դտնվում ՀՀ հողային օրևնսդրյփ 60-րղ հոդվածով սահմանված 
սահմաևսւփակումների ցանկա մ, ինչպես նւսե ինժենևյոստրւսևսպորտային օբյեկտների 
օտարման դոտիևևրում, չի սաաջացևում սերվիտուա, որոշումեմ



1. Վևրակւսնգեել Գա վա ռ հա մա յնքի ձացսաատ թաղամասի Բուոնսպյսւև փողոց 4-րդ փակուդի 
թիվ 4 հսացեում ղտնվող դույքայիե մխսվորի նկսւտմամբ Լփղա Զսւլիբեկի Գարրիևլյանի /ծևված 
01.03.1940թ–իև/, Աեահիտ ձր աչիկի Առսփնլյաևի /ծնվւսհ 14.01.1966թ–ին/, Արմևև ձրւսչիկի 
Աոսւրեւյաևի /ծևվւսծ 24.08.1975թ./ հողօզտսպործմաև իրա վա նքը, րեակևլի սոսն կառացմւսե ե 
սււյԱւսւսրկմաե համար 0.1 հա  օրինական հւսակացված 1ադամւսսից սւվևլ փասսոսցի 
օղտսպործվող 0.00487 հա հողամսւսի զա յյոպ ին իրսւվա նրներր ճաևաչևլով նրաևց 
ււեփականութրսն իրսւվունրր 0.10487 հա րնդհսւնար մակերեսով հոդսւմասի և օրինական 
կսաուցված 214.1 քմ րնղհսւնուր մակերեսով շինո։ թրոննևրի /կառուցվսւծ 1968 ֊1990թթ./ 
նկսւտմամբ որպես օրինակա ն տիրւսպևավոդ ղույր։
2. Անշարժ զույքին արսւմսպրեւ Դավւսո համայնք, ձացսաատ թսւղամաս, Բոանսւղյան փողոց, 
4-րղ փակուղի, թիվ 4 հասցեն։
3. Սույն որոշումը ներկայսւցնե| ձձ անշարժ զույթի կաղասսւրի պետ ա կա ն կոմիտեի անշարժ 
ղույրի ցրանցմաև միա սնա կա ն ստորաբաժանում՝ դույբսւյին իրավաևթնևրի պետական 
ղրւսևցում կւստարե|ու համար։
4. Սրոշմսւև կատարւքաև հսկողությա նր դնելԴ սսիսօ համսւյնրի ղեկա վարի տ եղա կա լԳ .

շօ^,օ. (ւհ1քքձձքևձ ճՅ
բ.Գավառ ՚  *



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հա նրապեաությաև Գերլւսրքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մա րզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^Ջոզտ§հպպ)6էՑրաւ@§ատ1.աա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
13 ԴԵԿՏԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվակաևի ԻԱ 121-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄ ԱՅՆՔԻ ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն Ս Ա ՀՄ Ա ՆՆԵՐՈ ԻՄ  ԳՏՆՎՈՂ 
05-001-0289-0186 ԿԱ ԴԱՍՏՐԱ ՅԻՆ ԾԱ ԾԿԱ ԳՐՈՂ, 0.006 ՀԱ  Մ Ա ԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔՆ 

Ա ՃՈՒՐԴՈՎ Օ ՏԱ ՐԵԼՈ Ի ԵՎ Մ ԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄ ԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկա վարվելով «Նորմա ա իվ իրավակաև ակաերի մա սին» ՀՀ օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րդ մասի, 
23-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակաոավա րմա ն մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-իև մասի 
1 6 ) ֊ր դ  ե  43-րդ հոդվա ծի 1-իև մա սի 3)–րդ կեաերի, ՀՀ հողա յին օրենսգրքի 63-րդ, 67-րդ և 68-րդ 
հոդվածևերի դրույթևերով, հիմք ըևդուևելով Գավաո հա մա յնքի ա վա զա նու 09.09.2022թ. թիվ 9 
նիստի թիվ 114-Ա որոշումը, որոշում  եմ

1. Գավաո համայնք Ազաաությաև փողոց 1-ին նրբանցք 2-րդ փ ա կուդի թիվ 32 հողամաս 
հասցեում գտևվող հա մա յևքա յին սեփակաևություն հա նդիսա ցող սեփա կանությա և իյաւվուևքի 
պետական զրաևցման վկայակա ն թիվ 19072022-05-0038, 05-001-0289-0186 կադաստրային 
ծածզարով, բևա կա վա յրերի ևպա տակա յին ևշանակության, բնա կելի կաոուցապատմաև 
զործաոնական ևշա նա կությա ն 0.006 հա մա կերեսով սա հմա ևա փ ա կումներ չունեցող 
հողատեսքը ավտոտևակ կա ոուցելու նպ ա տ ա կով ւսճուրդային եղա նա կով օտ արելու համար 
2022 թվականի հունվա րի 2 0 ֊ի և  հա յտ ա րա րել աճուրդ։
2. Հողամասի համա ր ա ճուրդի մեկևա րկա յիև զին սա հմա նել 514.8 (հինգ հա րյուր տա սնչորս 
ամբողջ ութ տ ա սնորդակա ն) ՀՀ դրա մ մեկ քառակուսի մետրի համար։
Յ.Հա նճնարարել ա ճուրդի կազմակերպ չիև ՀՀ օրենսդրությա մբ սա հմանված վարզով 
կա զմա կերպ ել աճուրդը։

20 ֊  թ. ֊
ք. Գավաո



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հսւերապետության Գեղտրքունիքի մարզի Գսւկսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գւսվսա, (0264)23423, (,0264)22338 բ^ապ^հսզսքօւաՋՈ@^ռա11.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
13 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թկակսւնի Ւ4 1122-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՂԱՄԱՍ Ի Գ . ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 6-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ 1 - 
ԻՆ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 15 ՀԱՍՑԵԻ ԱՆԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱք՝ 

ՆԱ1ՍԱՏԵՄՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՖԵԼԻՔՍ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ 
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկսւվարվելով ՀՀ հողային օրենսդրքի 64-րղ հոդվածի, «Հայսւսաանի Հաևրապեաության 
հողային օրենսդրքում լրացումներ ն փուիոխություններ կսւաարելու մասին» 04.10.2005թ. 
ընղունվսւծ ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքի 23-րղ հողվսւծի, Տեղական Ինքնակառավարմաև Մասին ՀՀ 
օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կեսփ պահանջներով, ՀՀ Կւսռւսվարության 29.12.2005թ. «Հայսասսսևի 
Հաևրապեաության քաղաքսւյին և գյուղսւկան րնակավայրերում ևերբնակւսվայրային 
ւսշխւսրհադրական օրյեկտների ւսևվաեակոչմաև, անկաևափոխության, անշարժ զույքի՝ րստ 
ղրսւ զտևվելու և /կա մ/ տեղա կայման կայքի համարակալման, հասցեսւվորման ու հասցենևրի 
պետական զրսւնցման կարզր հաստատելու ն հասցեների զրանցմտն լիազոք մսւրմին 
սահմանելու մասին» թիկ 2387-Ն որոշման մեջ լրացու մներ և փոփոխություևներ կատարելու 
մասին ՀՀ կսաավարության 25.02.2021թ ֊ի  Ի1 233-Ն պահանջներով, հիմք րնղունելով Գւսվսա 
համայնքի Արծվա քար թաղամասի Գ . Միքայելյսւն փողոց 6-րղ նրբանցք 1-ին փակուղի թիկ 15 
հասցեի զույքի նկա տմա մբ ժա ռա նգ Ֆելիքս Անղրանիկի Կւսրապետյանի /ծնկած 16.04.1954թ ֊ին/ 
դիմումը, Արծվաքսւրի հողային բարեփոխումևերի ն սեւիսւկանւսշևորհմւսև հանձնաժողովի 
07.01.1992թ. թիվ 11 նիստի որոշումիդ արձաևազրությունը, «Դւսվիթ Առաքեյյաև» Ա Ձ ֊ի  կողմից 
տրված հողամասի և շիևություևևերի հատակազծերը, որոնց համաձայե Գավառ համայնքի 
Արծկւսքւսր թաղւսմասի Գ ֊Մ ի ք ա յե լյա և  փողոց 6-րղ նրբանցք 1-իև փակուղի թիկ 15 հասցեում 
զտնկող հողա մա սը չափ ագրվել է/ծա ծկա գիր 05 001 0080-0033/ և հաշվի առնելով, որ 1974թ–ին 
կսաուցկւսծ 134.00 քմ. մակերեսով անւսսնաշենքի կառուցման ա ւսղասսւրկման հսւմսղւ 
անհրաժեշտ 0.02963 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասը տի գան կում ՀՀ հողային օրենսզրբի 
60-րղ հողվածով սահմանված սահմանսւփակումևերի ցա նկա մ, ինչպես նան 
իևժեներւստրաևսպորտային օրյեկտների օտսւրմսւն զոտիներում, չի ւսռսւջացևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ

1 . Վ երա կսւևզնևլԳա վա ռ համայնքի Գ.Մ իքա յելյսւն ւիողոց 6-րղ նրբանցք 1-իև փակուղի թիվ 15 
հւսսցեում ցանկող զույքային միւս կորի նկատմամբ Ֆելիքս Անղրանիկի Կւսրապետյանի /ծնկած 
16.04.1954թ–ին/ հողօզտազործման իրավունքը, անւսսնաշենքի կւսռուցմւսն հ սպասարկման 
համար հւստկացված հողամասի զույքային իրւսկունքներր ճաևաչելով նրւււ սեփակաևությւսն 
իրավունքը 0.02963 հա րևղհանուր մակերեսով հողամասի և 1974թ ֊ի և  կառուցված 134.00 քմ. 
մակերեսով աևասևաշենքի նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրապետ կող զույք՝



համաձայե «ձայսատանի ձաերապետությաև հողային օրենսդրքում յրսւցոսքնևր ե 
փոփոխություեեեր կսւտարելու մասին» 04.10.2005թ. րնղունված ձՕ-199-Ն ձձ օրենքի համամասը 
սեփականությաև իրավուևքով աևհատույց ձեոք րերելուց հետո հողամասի կամ դրա մսւսի 
առա վաճառքի, նվիրատվությսւև, փոխսւևակմաև կամ իրավաքսւնակաև աևձւսևց լուծարումիդ 
հեսա նրա հիմևադիրներին (մւսսնակիցներին) հւսնձնմաև, սւյդ թվում՜ պարաաաերևրի 
պահւսևջների բավարւսրմաև կամ րռնադանձման հետևւսնքով հոդամասի իրւսցմաև (այդ թկում 
դրավսաոփ կողմից րռնադանձման հհտեսւնքով հոդսւմասր դրւսվատուից ձեռքրնրմսւն) 
դեպքում անկախ այն հսւևդամանքից, թե հոդամասր ձհռթ ե բևրվեյ հատուցմսւմբ կամ 
աևհատույց, ձեռք րերոդր պետական կամ համսւյևքային բյուշե պևտք 1; վճարի հոդամասի տվյայ 
պսւհիև գործող կադաստրային արժեքը։
2 . Անշարժ գույքիև տրամսւդրել Գավառ համայնք, Դ. Միքսւյելյաև փողոց, 6-րդ նրբանցք, 1-ին 
փւսկուղի, թիվ 15 հասցեն։
՚ձ. Շենք-շինությունևերը չևն հակւսսում քադաքւսշինական նորմերին և դրանց մակերեսները 
որոշվում են քարտեգագրման, գեոդեզիայի, չափւսդրման /հաշվառման/ ն հոդաշինարարւս թյան 
դործաևևաթյուև իրականացնելու իրավուևք ունեցող կադմակերպություննևրի /անձի./ կողմից 
տրված հատակագծերիև համապատասխան։
4. Սույն որոշումը ներկայացնել ձձ անշարժ դույքի կւսդաստրի պետական կոմիտևի անշարժ 
դույքի դրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ դույքսւյին իրւսվուևքևերի պետական 
դրսւնցում կսւտարելու համար։
5. Որոշման կատարման հսկոդությունր դնելԳավսա համայնքի ղեկավարի տեղակալԳ.

բ.Գավսա



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրսւպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գւսվսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր^^Ձ§հՋ^Ձբ6էՁրՋՈ(5)§ա^^1.^օա

Ո Ր Ո  Շ ՈԻ Մ
13 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ի1 1123-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՂԱՄԱՍԻ Գ . ՄԻՔԱՅԵԼ.ՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԴ ԱՆՑՈԻՂԻ 
ԹԻՎ 6 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱ Ն ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄ ԱՆ ՀԱՄ ԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ Շ Ե Ն Ք ֊Շ ԻՆ Ո ԻԹ ՅՈ  ԻՆՆ ԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՖԵԼԻՔՍ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ, ՕԼՅԱ ՀԱՄ ԲԱՐՁՈԻՄ Ի ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ, ՎԱՐԴԱՆ ՖԵԼԻՔՍԻ ԿԱՐԱՊՆՏՅԱՆԻ, 

ԷԴՎԱՐԴ ՖԵԼԻՔՍԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ, ԹԱՄԱՐԱ ՖԵԼԻՔՍԻ Կ ԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱ ՎՈ ԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱ Մ ԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպսւնված անհատական 
բնակելի տների կա րգա վիճա կի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ Հ Օ -1 1 7 ֊Ն  օրենքով, «Նորմատիվ 
իրավւսկան սւկտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 24) կետի ն ՀՀ Կառսւվարության 
29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հաևրւսպետության քւսղսւքային ե զյուղսւկան րնակսւվայրերում 
ևևրբնւսկավւսյրայիև աշխարհա գրական օրյեկտների անվաևտկոչմւսն, անվսւնափոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա ղտևվհլու և /կսւմ/ տեղւսկայման վայրի համարակսղման, 
հւսսցեսւվորման ու հսւսցեների պետական ղրանցման կարղը հաստատ ելու և հասցեների 
զրւսնցման լիւսզոր մա րմին սահմա նելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխությունևեր կսւտարելու մասին ՀՀ կսաավարության 25.02.2021թ–ի 1մ 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 03.10.2022յ9. տրվսւծ Գավսաի հողային բարեփոխումների ե 
սեփականաշևորհման հանձևաժողովի 27.04.1991թ. թիվ 8 որոշումից քաղվսւծքը, ըստ օրենքի 
ժառանգության իրավուևքի վկա յագրով/տրվսւծ 20.09.2022թ./ զույքի նկսւտմամբ ժսասւնզ Ֆևլիքս 
Անղրանիկի Կա րա պ ետ յա նի/ծնվսւծ 16.04.1954թ ֊ին/ ղիմա մր, «Դավիթ Առւսքելյան» ԱՁ-ի 
կողմից տրվսւծ հողա մա սի և շինություևների հսսոակազծերր, համսւձայն որոնց Գավառ 
համայնքի Արծվաքւսր թաղամասի Գ . Միքսւյելյան փողոց 4-րղ անցուղի թիվ 6 հասցեում զտեվող 
հողամւսսը չափ ագրվել է, հատկացվեյ է 0 .0 5  հսւ, ին։տր փաստւսցի կսւզմում է 0.07520 հա, որը 
Ֆևլիքս Անղրանիկի Կարապետյաևին /ծևվսւծ 16.04.1954թ–ին/ ժա ռանգության իրսւվունքով 
պւստկսւնող հողամասն է և հւսշվի առնելով, որ օրինական կառուցվսւծ 51.30 քմ ընղհւսնուր 
մակերեսով շինությա ն/կսա ուցվա ծ 1973թ./ կսաուցման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ
0.07520 հսւ հողսւմասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սւսհմանված 
սւսհմանափակամևերի ցսւնկում, ինչպես նսւն ինժենևրատրանսպորտսւյին օրյեկտների 
օտւսրման զոտիներում, չի առաջսւցնում սերվիտուտ, ո ր ո շո ւմ ե մ



1. Վերականգնէ) Գակառ համայնքի Արծվաքար թւսրւսմասի Գ .Մ իբա յեյյա ն փորյոց 4-րր 
ւսևցուրի թիվ 6 հասցեում զտնվոր զույքսրին միա վորի նկա տմա մբ Ֆելիքս Անրրանիկի 
Կւսրւսպետյսւնի /ծնվսւծ 16.04.1954թ–իև/, Օյյա ձամբտրձրո մի ձակոբյանի /ծնկած 12.02.1963թ ֊ին/, 
Վարրաև Ֆելիքսի Կարսււրետյւսևի/ծնկած 17 .04 . 1982թ–իև/, հրկւսրր Ֆելիքսի Կւսրապևտյանի 
/ծնկած 1 6 .0 3 .1984թ–ին/, Թամւսրա Ֆելիքսի Վարւսպետյանի /ծնկած 1 7 .09 . 1985թ–ին/ 
հորօզտսւզործման իրսւվունքը, բնակելի տան կսաուցմսւն ե սպասարկման համար 0 .0 5  հա 
օրինական հատկացվսւծ հողսւմասից ա վելփ ա ստ ա ցի օզտւսզործվող 0 .02520  հա հ որ ա մասի 
զույքսւյիև իրակուևքները ճւսնսւչելոկ ևրսւնց սեփսւկանության իրակուևքր 0.07520 հա 
ընդհանուր ւ1ւսկերեսոկ հողամւսսի և օրինական կսաուցված 51.30 քմ րևրհւսնուր մւսկևրեսոկ 
շինությւսն /կսաուցկած 1973թ./նկա տ մա մբ որպես օրինական տիրսւսւևտկոր ցույք։
2. Աևշսւրմ զույքիև տ րա մա րրելԳ ա վսա  համայնք, Արծկաքար թարամսա, Գ . Աիքայև|յան կտրոց, 
4-րր ւսնցուրի, թ|ս| 6 հա սցէն։
3. Սույն որոշումր ներկւսյւսցնել 2.Լ անշարժ րույքի կւսրւսստրի պետական կոմիտեի ւսևշւսրժ 
րույքի զրաևցման միասնակւսն ստորաբւսժաևում՝ զույքսրին իրւսւխւնքների պևտակւսն 
զրանցում կւստսւրելու համար։
4. Որոշմսւն կասոսրման հսկորությունր րևելԳւսկսա  համայնքի րևկակարի տևղակւսլԳ. 
Ր-ոշյւսևի կրա։

201% . ղէկ<քւէձքեփ  1 3
ք.Գավսա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



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

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաււաաեի Հւււնրսւպետության Գեղարքունիքի մարզի Գաւ)առ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գւսվառ, (0264)23423, (0264)22338 ս^աւզսփւսզսքւԱասոլՕպ՜ասհաա

ԳԱՎԱՌ ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ԱԶԱՏՌԻԹՅԱՆ 2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 4-ՐԴ ՓԱ ԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 39 ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆ 
ՀԱՍՑԵԻ ՕԺԱՆԳԱԿ ՇԻՆՈԻԹՅԱ ԵՎ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄ ԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄ ԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇ Ա ՆԱ ԿՈԻԹ ՅՈ ԻՆԸ ՓՈ Փ Ո ԽԵԼԻԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմսւաիվ իրավակւսն սւկւոերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մասի, 
«Քսւղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 14.3 եողվսւծի 30-րղ մասի, «Տեղական 
ինքնակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, ՀՀ կաասվարությսւն 2011 
թվականի դեկտ եմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության համւսյնքնևրի (բնակավսւյրերի) 
զլխավոր հատսւկսպծերի ե հւսմսւկցւիսծ տարածական ս||անավորման փասսսսթղթերի 
մշակմւսն, փորձւսքննության, համաձայնեցմաև, հւսաոատման ու փոփոխման կարզը 
հաստատելու և Հա յաստանի Հանրապետության կառավարությւսն 2003 թվականի մայիսի 2-ի 31 
609-Ն ու 2010 թվակւսևի 14 208-Ն որոշումներն ուժր կորցրած ճւսևաչելու մասին» 14 1920-Ն 
պահանջներով ու հաշվի առնելով սեփականատիրոջ՝ Խաչատուր Վսւսիլի Դաղոյանի /ծևված 
21.12.1965թ./ Գսւվառ հա մա յնքի ղեկավարին հւսսցեազրւսծ դի լքումը, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Գւսվսա հւսւևսյևքի Ազատությաև 2-րղ փողոց 4-րղ փւսկուղի թիվ 39 հասցեում զւռնվող 0.00715 
հա մակերեսով /կւսղաստրայիև ծածկագիր 05-001-0294-0066/ բևւսկավայրևրի ևպատակային 
նշաևսւկությաև, բնակելի կւսռուցապատմաև զործառնական նշանւսկության հողւստարածքի 
զործւսռևակաև նշսւնւսկություևը փոխ ել հւսսարակակաև կառուցաւղւստմւսն նշւււևւսկությւսն։
2. Գավառ համայնքի Ազաւոության 2-րղ փողոց 4-րղ փւսկու ղի թիվ 39 հասցեում զտնվող 56.06քմ 
մւսկերեսով/կաղւսսարա յին ծածկագիր 05-001-0294-0066/ օժաևղւսկ շինության զործաոնական 
ևշանա կաթյունր սւռաևց ճարտարապետաևախագծսւյին ւիաււտաթղթերի փոխել 
հււաարակակւսն կառուցածւստմսւն գործսանսւկան նշանւսկության գրւսսենյւսկային 
գործունեություն, ւււռետուր և սսյսւսարկոււք կւսգլքւսկհրպելու հսւմւսբ։
3. Օրենքով սսւհմւսնվւււծ կւսրգով նշվւււծ փուիոիաւթյունր ւււրտւսցոլեղ հւաքւսյնթի րնթւսցիկ 
քսւղաքաշիևակաև քարտևգում և հւսւհսյևքի գյխսւվոր հսւտակւսզծում ւսպւսհովել սույն 
որոշումից բխող փոփոխություևևերը։

Ռ Ր Ո Շ ՈԻ Մ
13 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի 14 1124-Ա

4. Սույն որոշոււքր ուժի ւէեջ Է մտևոււք հրապւսրււ

ԳԱ ՎԱ Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՄՅԱՆ



ա
ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ 2Ա ՆՐԱ ՊԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձւսյսսւտաեի ձաերապեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գսւվաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\–սրւզՅ§հՅզՋբ6էՁր1ւո@§տՁւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
13 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւէփ Ա 1125-Ա

ԳԱՎԱՌ ձԱՄ ԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻէսԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2ԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱ2ԱՄ ՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 86 
2ԱՄՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԲՆԱԿԵԼԻ 

ԿԱՌ ՈԻՑԱՊԱՏՄ ԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 2Ա Մ Ա Ր ՆՄԽ ԱՏԵՍ ՎԱՇ՝ ԱՐՄԵՆ 
ԱՎԴԱԼՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱ ՆՈԻԹ ՅԱ Ն ԻԲԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ 2.ՈՎԱՄԱՍՈԻՄ 

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌ ՈԻՑՎԱ Ծ ՕԺԱՆԳԱԿ ՇԻՆՈԻԹ ՅՈԻՆՆ ՈԻ ՊԱՐԻՍՊՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ
ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Նորմսւաիվ իրսւվակաե ակաերի մասին» 2.2. օրենքի 1 ֊ի ն  հոդվածի 2-րդ մսւսի, 
«Տեղական ինքնակառա վարմա ն մասին» 22. օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի ե «Ինքնակամ 
կստույցևերի օրիևա կա նա ցմա և և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» 22 կառավւսրա թյւսն 
18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին 22 կառավարությաև 05 
հունվարի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշման եւսստատված կարգի պահանջներով, հիմք ընդուևելով 
որսւկավորում ունեցող աևձ Թ ա թուլԱ շոտ ի Զաևոյանի /որա կա վորմա ն վկայականի համար 
0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 30.11.2022թ–ին տրվսւծ ինքնակամ շիևություններր 
հւսշվսավւսծ լինելու վերարերյայ չաւիագրմաև տվյսդների մատքագրմսւև 2022)41.680՛. 
ծածկագիրը, «Դավիթ Առաքելյան» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի և շինություևների 
հւստակագծերը, ինքնա կա մ շիևարարակւսն աշիոստաևքներ իրականացրւսծ սւնձ՝ Գավսւռ 
համայնքի Սարուխաև բնակավայրի 2եևրիկ Աբրսւհամյան փողոց թիվ 86 հասցեի 
սևփականատեր /սեւի, վկա յական Ի1 11022019-05-0024/ Արմեև Ա վդա լյա ևի/ծևվսւծ 22.05.1990թ./ 
Գավսա համայնքի ղեկա վարին եասցեագրած դիմումը և ևկսւտի ունենալով, որ կառույցի 
պսւհպաևումը չի խա խտում այլւսևձտևց իրավունքևերը և օրենքով պսւհպանվող շահերը կամ 
վտանգ չի սպսանում քաղսւքացիների կյանքիև ա առողջու թյսւնը, իևչսյևս նան 0.135 հւս 
հողամասը չի գտ նվում 22 հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված 
սսւհմանափակումևերի ցւսնկում և ինժեներաարւսևսպորաային օբյեկաների օտսւրման կամ 
անվտանգության գոտիներում, շիևոլթյունևերը կսաուցված չեն քաղսւքաշինական ևորմերի ու 
կանոնների Էական խախտումներով և չեն սասւջացնում հարկադիր սերվիտ ոսո պահաևջելու 
իրավունք, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Գավսա համայնքի Սարուխան բնակավայրի 2ևնրիկ Արրահամյսւն փողոց թիվ 86 հսւսցեում
գտևվոդ, 2010թ–իև ինքնակամ կառուցվւսծ 17.70 քմ մակերեսով օժանղակ շիևությունը ն 1.1 քմ 
մակերեսով պարիսպ ը՝ 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 6 1 6 .8  /վեց հարյուր սսսսնվեց ամբոդջ 
ութ տ ա սնորդա կա ն/ 22 դրամ, ընղամենը 18.80x616.8 \ 1600/տւսսնմեկ հագար վեց հա րյուր /22 
դրամ սահմանված վճա րով ճանաչել օրինական։ /  I
2. Որոշման ընղունմսւն օրվանից օրիևականացմաև համաւՀ1ա1աաևվսւծ վճարևևրր 60-օրյա 
ժամկետում չվճա րելու ղեպքում որոշումը հա մսւովրւփ ^^ժՀա որցրա ծ։
3. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտնում հրապարսճլմր«ւ հաՓոօդող օրը։

ԳԱՎԱՌ  2Ա Մ ԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք 
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 
^ՋհղՁ§հՁղՁբ6էՋրՁՈ@ §տՋւ1.շօտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
15 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ա 1126-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՏՈԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Վ.ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 29/1 
ՀԱՍՑԵՈԻ-Մ ԳՏՆՎՈՂ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԶԲԱՂԵՅՐԱԾ ՈԻ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԱՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Ինքնակառավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի, 
ՀՀ կառավարության 18.05.2006թ. թիվ912–Ն որոշմամբ հասւոատված «Ինքնակամ 
կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» 34-րղ, 35-րղ, 35.1– 
րդ, 36-րդ, 37-րղ և 39-րդ կետերի, Գավառ համայնքի ավագանու 08 դեկտեմբերի 2022 
թվականի թիվ 12 նիստի թիվ 180-Ա որոշման պահանջներով և հիմք ընդունելով ինքնակամ 
կառույցներն իրականացրած անձ Զորիկ Ռաֆիկի Համբարձումյանի՝ Գավառ համայնքի 
ղեկավարին հասցեագրված դիմումը և օրինականացման համար սահմանված վճարների 
անդորրագրերը, նկատի ունենալով, որ ինքնակամ կառուցված շինություններն օրենքով 
սահմանված կարգով օրինականացվել են որպես համայնքային սեւիւսկւսնություն /անշարժ 
զույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման վկայական 1̂1 02112022-05-0036, տրված 
02.11.2022թ./, որոշում եմ

1. Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի Վ.Մամիկոնյան փողոց թիվ 29/1 հասցեում 
գտնվող, համայնքային սեւիւսկւսնություն հանդիսացող, օրինական ճանաչված 134.0 քմ 
արտաքին /125.0 քմ ներքին/ մակերեսով խոհանոցը, 194.0 քմ արտաքին /177.2 քմ ներքին/ 
մակերեսով ավտոտնակը, 4.0 քմ արտաքին /2.50 քմ ներքին/ մակերեսով անասնաշենքը, 44. 
0 քմ արտաքին /40.0 քմ ներքին/ մակերեսով ցախանոցը, 89.0 քմ արտաքին /69.40 քմ 
ներքին/ մակերեսով ավտոտնակ-խորդանոցը և խոհանոցի, ավտոտնակի, անասնաշենքի, 
ցախանոցի, ավտոտնակ-խորդանոցի զբաղեցրած ու սպասարկման համար նախատեսված 
0.05118 հա մակերեսով հողամասը, համապատասխանաբար խոհանոցի, ավտոտնակի, 
անասնաշենքի, ցախանոցի, ավտոտնակ-խորդանոցի 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 616.8 
/վեց հարյուր տասնվեց ամբողջ ութ տասնորդական/ ՀՀ դրամ արժեքով, ընդամենը 286900 
/երկու հարյուր ութսունվեց հազար ինը հարյուր/ ՀՀ  դրամ; խոհանոցի, ավտոտնակի, 
անասնաշենքի, ցախանոցի, ավտոտնակ-խորդանոցի համար առանձնացված հողամասը՝ 
յուրաքանչյուր 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀ դրամ 
արժեքով, ընդամենը 405400 /չորս հարյուր հինգ հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ և տվյալ 
միավորի նկատմամբ համայնքի անվամբ զույքային իրավունքների պետական գրանցման 
համար իրականացված վճարների ւիոխհւստուցման վճարների 35000 /երեսունհինգ հազար/



ՀՀ դրամ արժեքներով, ուղղակի վաճառքով օտարելու ինքնակամ կառույցներն իրականացրած 
անձ Զորիկ Ռաֆիկի Համբարձումյանին։

2. Շենք-շինությունները չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին և դրանց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզագրման, գեողեզիայի, չափագրման /հաշվառման/ և 
հողաշինարարության գործունեութիւն իրականացնելու իրավունք ունեցող 
կազմակերպությունների /անձի/ կողմից տրված հատակագծերին համապատասխան։

3. Հանձնարարել աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Արա Գևորգյւսնին՝ օրենքով 
սահմանված կարգով Զորիկ Ռաֆիկի Համբարձումյանի հետ կնքելու ուղղակի վաճառքի 
պայմանադիր։

4. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրա։

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապս 1 ր ՝՜ 1 ողօրը։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎ1 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



Դ Ա ՏԱ Ս ՏԱ Ն Ի ՀԱ Ն Ր Ա Պ Ե ՏՈ Ւ Թ Ե Ա Ն  Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ւ Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր ԶԻ

Գ Ա Վ Ա Ո  ՀԱ Մ Ա ՅՆ Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր

Հայւսստանի Հսւնրւսպեւռության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§րոՋմ.աա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
15 ԴԵԿՏԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 1127-Ա

Գ Ա ՎԱ Ո  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Զ. ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 32 ՀԱՍՑԵԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈԻԹ ՅԱՆ ԵՎ 
ԿԱ Ո ՈԻՑՄ Ա Ն ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱ Մ Ա Ր ՀԱ ՏԿԱ ՑՎԱ Ծ ՀՈՂԱՄ ԱՍԻ ԳՈՐԾԱՈՆԱԿԱՆ

ՆՇԱ ՆԱ ԿՈԻԹ ՅՈ ԻՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Նորմւսաիվ իրավակւսև ակաերի մասին>> ՀՀ օրենքի 1-ին հողվսւծի 2-րդ 
մասի, <<Քաղաքւսշինության մասին>> ՀՀ օրենքի 14.3 հոդվածի 30-րղ մասի, «Տ ե ղ ա կ ա ն  
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) կեաի, ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հւսյւսստ ւսնի Հւսնրապեաության համայնքների (բնակավայրերի) 
գլխակոր հաաակագծերի և համակցված տարածական պլանավորման ւիւսստաթղթերի 
մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատմւսն ու փոփոխման կարզը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետությաև կառավարությա ն 2003 թվականի մայիսի 2-ի Ի1 
609-Ն ու 2010 թվականի Ի1 208-Ն որոշոււ1ներն ուժը կորցրած ճանա չելու մասին>> 1920-Ն 
պա հանջներով ու հաշվի առնելով սեփա կանա տիրոջ՝ Նա րեկ Յուրիկի Իսկոյանի /ծնկած 
09.09.1988թ./ Գավառ համայնքի ղեկավարին հասցեազյւած դիմումը, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Գավառ համայնքի Զ. Անղրաևիկի փողոց թիվ 32 հա սցեում զտնվող 0.07298 հա մակերեսով 
/կաղաստրային ծածկագիր 05-001-0317-0025/ բնակավայրերի նպատակայիև նշանակության, 
բնակելի կառուցւսպատմսւն զործառնական նշանւսկության հողւստարածքի զործառնական 
նշանակությունը փ ոխ ել հասարակական կառուցապատման նշանակության։
2. Գավառ համայնքի Ջ. Անդրանիկի փողոց թիվ 32 հասցեում զտնվող 0.07298 հա մակերեսով 
/կաղաստրային ծածկագիր 05-001-0317-0025/ օժանղակ շինության զործառնական 
նշանակությունը առանց ճարտարւսպետանախւսզծային ւիւսստաթղթերի փ ոխել 
հասարակական կառուցւսծատման զործառնւսկւււն նշանակությւսն գրւսսենյւսկայիև 
զործուևեություն, առևտուր և սպասարկում կազմակերպ ելու համար։3. Օրենքով սահմանված 
կարզով նշված փոփոխություևը ա րտ ա ցոլել համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզում 
և համւսյնքի գլխակոր հատակւսգծում ա պ ա հովել սույն որոշոս1ից բխող փոփոխությունները։
4. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտնում հրա պա րա կմաև հսաոյւդճղ օրը։
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