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2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյսւ սա անի ճսւևրապևտու թյան Դևղարքաևիքի մարզի Գսո|սա համայնք
ԼԼ, Դևղարքունիքի մարէք ք. Գաւ|սա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոցՅտհՅցՋքօէՅրՋՈ^™։^՜0111

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի Ա 1128-Ա

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ Թ ԱՂԱՄ ԱՍԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 78 2.ԱՍՅԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՅՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍ ԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

ՌԱՖԻԿ ՀԱՅՐԻՐԵԿԻ ՍԱՖՈՅԱՆԻ, Ո-ՈԻԶԱՆՆԱ ՎԱՀՐԱՄԻ ՂԱՆԴԻԼՅԱՆԻ, ՄԵԼԻՆԵ ՌԱՖԻԿԻ 
ՍԱՖՈՅԱՆԻ, ԽԱՉԻԿ ՌԱՖԻԿԻ ՍԱՖՈՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԷ; ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ Հողային օրևնսզրքի 64-րղ հողվւսծի, «Նորմաաիվ իրավակաե ակւոերի 
մասին» ՀՀօրևնքի 1 ին հողվսւծի 2-րղ մասի, «Տեղական իևքնակսաավարման մասին» ՀՀ օրեևքի 
35-րղ հողվւսծի 24) կեսփ ե ՀՀ Կառավարությսւն 29.12.2005թ. «Հայւսսսոսևի Հանրսւպեաության 
քւսղւսթայիև ե ցյուղակսւն բնակավայրերում ներբնակսւվայրային աշխարհագրական 
օբյեկաևերի ւսևվանակոտման, անվանափոխությսւն, անշարժ զույքի՝ րսա ղրսւ զանվելու ե /կամ/ 
սւեղակայման վայրի համարակայմաև, հասցեավորմւսն ու հսւսցեևերի պետական ցրաևցմսւև 
կարզը հաստատելու հ հասցևնևրի զրանցմսւն յիսպոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշման մեջ ւրացումևեր ե փոփոիյություններ կատարելու մասին ԼԼ կառավարության 
25.02.2021թ–ի 233-Ն պահանջներու), հիմք րնրյունե|ով 24.02.2022թ. տրվսւծ Գավառի հողային
բարեփոխումների ե սեփակւսնաշնորհման հանձնաժողովի 27.04.1991թ. թիվ 8 որոշումից 
քաղվածքր, րստ օրեևքի ժաոանղու թյան իրավունքի վկսւյազրով /տրվւսծ 07.03.2022թ–իև/ զույքի 
նկատմւսմբ ժաուսնղ Ռաֆիկ Հսւյրիբևկի Սսւֆոյանի /ծնված 15.01.1962թ./ ղիմումր, «Դավիթ 
Առաթելյսւն» ԱՁ-ի կողմից տրվսւծ հողամսւսի հսւտակազիծը, համաձայն ոքի Գավսա համայնքի 
Արծփոքւսր թւսղամասի 1-ին փողոց թիվ 78 հասցևում զտնվող հողամասր չափւսղրվել հ. 
հատկսւցվեյ 1. 0.05 հա, ինտր փասաացի կաղմում 1, 0.06025 հա, որր Ռաֆիկ Հսղրիբեկի 
Սւսֆոյւսնին /ծնված 15.01.1962թ./ ժսաաևցու թյան իրավունքով պատկանող հողամասն I; ե 
հւսշվի աոնեյով, որ 0.06025 հա հողամասր տի զւոնվում ԼԼ հողային օրենսղրքի 60-րղ հողվսւծով 
սսւհմանված սահմանափակումների ցանկամ, ինչպևս նաև ինժեներատրանսպորտային 
օբյեկտների օտարմսւն ցոտինևրում, >ի սաաջացնում սերվիտուտ, որոշում եմ 1

1. Վերւսկանցնե| Դսւվառ համայնքի Արծվսւքար թաղսւմասի 1-ին փողոց թիվ 78 հասցևում 
ղտևվող ղույքային միավորի նկատմւսմբ Ռաֆիկ Հսղրիբեկի Սաֆոյանի /ծնված 15.01.1962թ–իև/, 
ո-աղաևնա Վսւհրսւմի Ղանղիյյանի/ծնված 26.12.1967թ֊ին/, Մևլինե Ռաֆիկի Սաֆոյանի/ծևվւսծ 
22.07.1987թ–իե/, Խաչիկ Ռւսֆիկի Սաֆոյանի/ծնված 16.09.1989թ–ին/ հողօզտսպործմտն 
իրւսվունքր, բնակեփ տան կառուցման և սպասարկման համար հատկացվսւծ հողամսւսի 
(յույքային իրավունքներր ճսւևա>ևլով նրսւնց սեփակտնո։թյան իրսւվունքր 0.06025 հա 
րնղհւսնա ր մակերեսով հողամւսսի նկատմւսմբ՜ որպես օրինական տիրսւպետվող ցույք։



2. ճողամւսսիե տրամւսդրել Դսւվառ համայեթ, Արծւ|աբար թարյամսւս, 1֊ իե փույոց, թիվ 78 
հւսսցեե։
3. Սույե որոշու մը ներկայացնել I I  աևշւսրժ ցույրի կսպաստրի պետական կոմիաեի անշարժ 
(1ո,յՐ11 գրանցմսւն միասնական ստորաբաժանում՜ ցույքային իրավուևբների պետական 
զրանցում կւստարելու համար։
4. Զրոշման կատարման հսկորությունը ընել Գսւկւսո համայնրի րյևկավարի տեղակալԳ.



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐԲՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստւսնի Հւսնրսւպետո։ թյսւն Գեդսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ. Գևւյարքունիքի մարզ, ք. Գաւ1աո, (0264)23423, (0264)22338 8^ 3ր1զ38հՁգՅթ0էՅր3ո@Տա3ւ1.<։օա

ԳԱՎԱՐ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ս ԷՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

օրէնքի 1-ին հոդվւսծի 2-րրյ մասի, 23-րդ հոդվւսծի, «Տեդւսկան Ինքնակսաաւ|արման Մասին»

սակարկու թյունների րնթսւցքում իր առաջարկած (յինն ւսւքբոդշությամբ, ինչսլես նսւև նշվսւծ 
հոզամւսսի պեաւսկան զրաևցմսւն համար Գավսա համայնքի կւստւսրած 35000 /երեսունհինզ 
հւսզւսր/ ՀՀ դրամի փոխհւստուցման զումարր։
3. Հսւնձնարարե| համսւյնքաւզետարաևի աշխատւսկազմի իրավարաևւսկան րսւմնի պետ Արա 
Վոլոդյայի Գևորզյանին 2022 թվսւկաևի դեկտեմբերի 19-ին կայացած աճուրդում հադթոդ 
ճսւնաչված Էդուարդ Ս՜Իշսւյի Մսւլաքյաևի կոդմից գումարն ամրոդջովին վճւսրելուց հևաո նրսւ 
հետ օրէնքով սահմւսնված կսւրզով կնքել գույքի առու վաճառքի սյայմտնագիր։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 1129-Ա

1. Քսւդաթ Գավառ Օգոստոսի 23 փոդոց 72/1 հասցևի համայևքայիև սևփակաևություն 
հանդիսացայ (անշարժ գույքի նկատմամր իրավունքնևրի պետական գրաևցմաև վկայական 
22092022-05-0039) բնակավայր երի նպսսոակային նշանակությւսն, հասարակական
կսւռու ցսւպատմաև գործսւռնական նշսւևւսկա թյսւն 0.01639հսւմակևրեսով հոդամասը սանտրի և 
սսյասսւրկման կետ կառուցելա համար 201 000/երկու հարյար մևկ հագար/ 2,2 դրամ րևդհանուր 
արժեքով օտարեյ աճուրդում հադթոդ ճւսնաչվւսծ էդուարդ Միշայի Մալաքյանին։
2. Իրագեկ1դ ւսճուրդոսք հադթոդ ճւսնաչվւսծ Էդուարդ Ս՜իշսւյի Մայաքյանիև, որ նա պարտավոր 1; 
տւսսնօրյա ժամկեսաւմ վճարել2022 թվսւկանի դեկտեւքբերի 19-ին կայացած աճուրդի

.ւկլքսւնր հւսշորդոդ օրր։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւնի Հւսնրապետոևթյան Գեդարքունիքի մարզի Գսււ)առ համայնք
ՀՀ, Գեդարքունիքի մարզ, ք. Գաւ|առ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՅոզՋ§եՅզՋբէ4.ՋրՋՈ@§աՅւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսնի 1Տ1 1130-Ա

ԴԱ ՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ս ԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավստվելով «Նորմաաիվ իրսւվակաե ակտևրի մասին» Հայասաաեի Հաևրապևտու թյսւև 
օրեևթի 1-իե հոդվւսծի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդկւսծի, «Տեդակաե Ինքնակառավարմաե Մասին» 
Հայասսոսևի Հանրապեւոու թյան օրենքի 35-րդ հոդկսւծի 1-ին մասի 16) և 24) , 43-րդ հոդւիսծի 1– 
ին մասի 3) կևաերի, Հայւսսաանի Հանրսւպեաության հոդւսյին օրեևսզրքի 67-րդ, 68-րդ 70-րդ 
հոդվսւծնևրի դրույթներոկ, հիմր րնդունելոկ Դսսիսռի համայնքսւսյևաարանի աճուրդային 
հաևձևաժոդովի 19.12.2022թ. թիկ 1 և թիկ 2 արձսւնազրա թյուններր, որոշումեմ

1. Քադւսթ Գսւվառ Ա. Ոսկւսնյսւն ւիոդռց9/31 հասցեի համայնբային սեփսւկանու թյուն 
հանդիսացող (անշարժ զույքի ևկսւամամր իրափոնքևերի պետական զրանցմսւն վկայական 
22092022-05-0065) րնակսոիսյրերի նպաաակսւյին նշանսւկության, րևակելի կառուցապաամաև 
դործսանական նշանսւկության 0.0066հա մակերեսով հոդամասը ավտուոնակ կառուցելու 
համար 81 000/ութսունմեկ հազար/ՀՀ դրամ րնդհանուր արժեքով օտարեյ աճուրդում հադթոդ 
ճսւնատւիսծ Իդուարդ Միշայի Մալաքյւսնին։
2. Իրազեկել աճուրդում հադթոդ ճսւնաչկւսծ հդոււսրդ Միշայի Մալաքյանին, որ նա պսւրաավոր Է 
ասւսևօրյա ժսւմկեաում կճարևյ 2022 թվակսւևի դեկաեմրերի 19-ին կայացած աճու րդի 
սւսկարկությունների րնթացքում իր առաջարկած զինն ւսմբոդջությամբ, ինչպես նաև նշւիսծ 
հոդամսւսի պետական զրանցմւսն համար Գւսվւսռ համայնքի կատարած 35000/երեսուևհինզ 
հազար/ ՀՀ դրամի ւիոխհասաւցման զումարր։
3. Հսւնձնարարեյ համայնքապևտարւսևի աշխատւսկազմի իրավարսւնական բաժևի պետ Արա
Կյդոդյայի Գնորզյանին 2022 թւիսկանի դեկաեմրերի 19-ին կայացած աճուրդում հադթոդ 
ճանսւչված Էդուարդ ՄԻշսւյի Ս՚սդս ոդջովին վճսւրելուց հետո նրա
հետ օրենքու| սսւհմանվսւծ կարզով
4. Սայն որոշումն ուժի մեջ ե մտնու

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ > 7  Գ. ՄԱՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ

Հմւ պայմանադիր։ 
րւսկմանր հսւջորդոդ օրր։



2Ա ՅԱ ՍՏԱ ՆԻ 2ԱՆՐԱ ՊԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻ-ԲԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱ ՎԱ Ո ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյասւոանի 2սւնրապեւոու թյւսն Գևդսւրքունիքի մարզի Գւսւ|առ համայնք
2.2., Գեդւսրքունիքի մարզ, ք. Գսւվս.ա, (0264)23423, (0264)22338 ^^ՁոզՁփ՜ազՅքօաաո@^րոա1.օօրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թփսկսւևի Ի1 1 131-Ա

ԳԱՎԱՈ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 2ԱՆԴԻՍԱՏՈՂ 2ՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվևլով «Նորմսւաիվ իրավակսւև ակւռերի մասին» 2այւսստաևի 2աևրապեաո։թյաև 
օրենթի 1-ին հոդվածի 2-րզ մւսսի, 23-րդ հոդվածի, «Տեդւսկան Իևքնակւսռավարման Մասին» 
2սւյասաանի ձանրապևաու թյաև օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16) և 24) , 43-րդ հոդվւսծի 1– 
ին մասի 3) կևաերի, 2սւյասաաևի 2սւնրւսպետությսւն հոդային օրենսզրքի 67-րդ, 68-րդ 70-րդ 
հոդվսւծների դրույթնևրով, հիմք ընդուևելով Գավաոի համայևքսւպետարաևի ւսճուրդային 
հանձևաժոդովի 19.12.2022թ. թիվ 1 և թիվ2 արձաևազրությունները, որոշումեմ

1. Քսւդաք Գավսա Ն. Զարզւսրյան փողոց, 9-րդ փսւկուղի Ի11/1 հսւսցեի համայնքային 
սևփականու թյուն հանդիսացոդ (անշարժ զույքի նկսոոմամր իրավուևքևերի պետական 
զրաևցմւսն վկայական 22092022-05-0080), րնակավայրերի նպաաակսւյին նշանակության, 
բնակելի կսաուցւսպաաման զործառնսւկան նշանակության սահմանսւփակումներ չունեցող
0.00787հսւ մակերեսով հոդամասր ավսաանակ կաոուցելու համար 97 000/իննսուևյոթ հազար/ 
22 դրամ րնդհսւնուր արժեքով օտարևյ աճուրդում հսւդթոդ ճսւևաչված Խաչիկ Աանի
Կ ոնաւոյւսնին։
2. Իրազևկևյ աճուրդում հսւդթոդ ճսւնաչվւսծ Խաչիկ Լնոնի Կռնաայսւնիև, որ ևսւ պարսոսվոր Է 
տասնօրյսւ ժամկետում վճարեյ 2022 թվակւսնի դեկտեմրերի 19-ին կայացած աճուրդի 
սակարկությունների րնթսւցքում իր առաջարկած ցինն ամբոդջությամբ, ինչպես նաև նշված 
հոդամւսսի պետական զրսւնցման համար Գավսա համայնքի կաաարսւծ .35000 /երեսունհինզ 
հազար/ 22 դրամի փոխհատուցման զումսւրր։
3. 2անձնսւրարև| համայնքապևտարւսնի աշիոսաակազմի իրսւվաբանական րաժնի պետ Արա 
Վոլոդյայի Գնորզյանիև 2022 թվակւսնի դեկտեմբերի 19-իև կայացած աճուրդում հադթոդ 
ճանւսչված Խաչիկ հևոևի Կռնատյսւնի կոդմից զումսւրն սւմբոդջովին վճսւրելուց հևտո նրա հետ 
օրևնքով սւսհմանված կւսր(|ով կնքեյ զույքի ւսռուվաճսաքի պայմւսնազիր։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2Ա ՆՐԱ ՊԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ– 2ԱՄԱՅՆԲԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաւսեի 2անրապեսաւթյաև Գեդսւրքունիքի մարզի Գաւ|առ համայնք
2.2., Գեդսւրքունիքի մարէ), ք. Գսււ|առ, (0264)23423, (0264)22338 § ւ̂ազս§հւպՋթօէււրւա@լ>աա1.է;օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 1Տ1 1132-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 2.ՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաե ակսւերի մասին» 2սւյասաաևի ձանրապեաության 
օրենքի 1-ին հոդվսւծի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվսւծի, «Տեղական Իևքնակաոավարման Մասին» 
ձայասաանի 2սւնրապևտա թյաև օրենքի 35-րդ հոդվսւծի 1-ին մասի 16) և 24) , 43-րդ հոդկածի 1– 
ին մասի 3) կևաերի, 2այսւստանի 2աևրապևտությսւն հոդային օրենսդրքի 67-րդ, 68-րդ 70-րդ 
հոդվահների դրույթևևրով, հիմք րևդուևելով Գավաոի համայնքսւպետարսւնի սւճուրդային 
հանձնաժոդովի 19.12.2022թ. թիվ 1 և թիվ2 արձսւնադրու թյուևները, որոշումեմ

1. Քսւդաք Գավառ Կաբևլսպործնեի փոդոց 71/2 հասցեի հսւմայնքային սեփակաևություն 
հանդիսացող (անշարժ զույքի նկաամւսմր իրավունքևերի պետական զրւսնցման վկայական 
22092022-05-0049), րնւսկավայրերի ևպատակսւյին ևշանսւկու թյսւն, բնակելի կսաուցսւպատման 
զորհառևսւկան ևշսւնակությաև սսւհմաևափակումևեր չունեցող 0.00437հա մակերեսով 
հոդամւսսր ավաոաևակ կառուցելու համար 54000 /հիսուևչորս հազար/ 22 դրամ ընդհանուր 
արժեքով օաւսրևյ աճուրդում հարթող ճանսւչված Գազիկ Արխիմաևդրիաի 1սաևսանամյանիև։
2. Իրազեկեյ աճուրդում հարթող ճանսւչված Գազիկ Արխիմանղրիտի 1սանսսւնամյանիև, որ ևւս 
պարաավոր է տասևօրյւս ժամկեաում վճարել 2022 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կայացած 
աճուրդի սսւկւսրկությունների րնթւսցքում իր առաջարկած զինն ամբոդջությամբ, ինչպես նւսհ 
նշվւսծ հոդամասի պետական զրւսնցման համար Գավառ համայնքի կատար ահ 35000 
/երեսունհինզ հազար/ 22 դրամի փոխհատուցման զումսւրր։
3. 2անձնարւսրել համայնքսւպետարանի սւշխատակսւզմի իրավաբսւնական բսւժնի պետ Արա 
Վոլոդյսւյի Գևորզյսւնին 2022 թվսւկանի դեկտեմբերի 19-իև կայւսցահ աճուրդում հաղթոդ
ճանաչվւսհ Գազիկ Արխիմանղրիտի Խանստնամյանի կոդմից զումարն ւսմբոդջովին վճարելուց 
հետո նրսւ հետ օրևնքով սահմանվահ կարզով կնքել զույռ^ոռու վաճառքի պայմանադիր։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտև ո ւյ^յՋ^շտ ոնւսկ սմ/^ւ ր^ւ ցգ սւր ա կ մ ան ր հաջորդոդ օրր։
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Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ֊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հսւնրապետության Գեղսւրքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ր. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^V̂ ր̂ զՁ§հՋ̂ բ̂6է^րՁՈ@§աՋ̂ 1.^օրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 1133-Ա

ԳԱՎԱՈ֊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՎԱՄԱՄԻ ՍԱԶԱՅՈԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 10 ՀԱՍՑԷԻ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՈՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ 

ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՈԱՖԻԿ ՀԱՅՐԻԲԵԿԻ ՍԱՖՈՅԱՆԻ, ՈՈԻԶԱՆՆԱ 
ՎԱՀՐԱՄԻ ՂԱՆԴԻ1.3ԱՆԻ, ՄԵԼԻՆԵ ՈԱՖԻԿԻ ՍԱՖՈՅԱՆԻ, ԽԱՉԻԿ ՈԱՖԻԿԻ ՍԱՖՈՅԱՆԻ 

ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՈՈԻՑՎԱԾ 
ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվելով «Իրավուևքը հասւոաաոզ փւսստաթղթերը չպահպաևվսւծ աեհաաական 
բնակելի աների կսւրզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Տեղական 
ինբնակառավսւրման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվւսծի 24) կեւռի և «Ինքնակամ կառույցների 
օրիևականսւցմաև ե անօրինման կարզը հասաաաեյու մասին» ՀՀ կառավարությսւն 18.05.2006թ. 

912-Ն որոշմաև մեջ լրացումներ կսւաարևլու մասին ՀՀ կառավարությաև 05 հուևվարի 2022թ–ի 
13-Ն որոշման հասաաաված կարզի պահանջներով, ՀՀ Կառավարությաև 29.12.2005թ. 

«Հայսւսաանի Հաևրապեաության քսպաքային ե զյուղակաև բևակավայրերում 
ևերբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկաների աևվանակոչման, անվանափոխության, 
անշարժ գույքի՝ րսա ղրւս զանկերս և /կսւմ/ աեղակայմաև վայրի համարակսղման, 
հասցեավորման ու հասցեների պետական զրաևցմսւն կարզը հաստատելու ե հասցեների 
զրանցմւսն յիւսզոր մւսրմին սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևևեր կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021 թ՜ի 233-Ն 
պահանջներով, հիմք րևղունեյով 25.01.2022թ. տրված Գավառի հողային բարեւիոխումևերի և 
սեփականաշևորհման հաևձևաժողովի 27.04.1991թ. թիվ 8 որոշումից քաղվածքր, րստ օրենքի 
ժառանզության իրսւվունքի վկւսյւսզրով /ւորվսւծ 23.02.2022թ./ գույքի նկաամամբ ժառանգ 
Ո֊ւսֆիկ Հայրիբեկի Սաֆոյանի /ծնկած 15.01.1962թ./ ղիմումը, որսւկավորում ունեցող սւևձ 
Թւսթուլ Աշոտի Զանոյաևի /որւսկսւվորման վկայականի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ 
կողմից 15.02.2022թ. տրված ինքնակամ շինություևևերը հաշվառված լիևելու վևրաբերյալ 
չափսւզրման տվյալների մուտթազրման 2022/ւՅՕՕ.5Լ ծածկագիրը, «Դավիթ Առաքելյաև» ԱՁ-ի 
կողմից տրված հողւսմաւփ ու շևնք-շիևա թյունների հատւսկազծերր, հւսմաձայն որոնց Գավառ 
համայնքի Արծվաքւսր թւսղամասի Սագսւյա փողոց թիվ 10 հսւսցեում զտևվող րնղհաևուր 
հողամասր շափագրվել Է, հատկւսցվևլ Է 0.05 հսւ, ինչը փսւստացի կազմում Է 0.06126 հւս, որը 
Ո֊ւսֆիկ Հայրիբեկի Սաֆոյանին /ծնվւսծ 15.01.1962թ./ ժառանզության իրավունքով պատկանող 
հողամասն Է և հւսշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 277.60 քմ ընղհանուր մակերեսով 
շենք-շինությունևերի /կառուցվւսծ 1986-2016թթ./ կառուցման ու սպասարկման համար 
անհրաժեշտ 0.06126 հւս հողամասր շի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հոդվածով 
սահմսւնված սահմանափւսկումնևրի ցսւնկում, ինշպես նան իևժեներատրաևսպորտային 
օբյեկաների օտարման զոտիներում, շի ւսռւսջացնամ սերվիտուտ, որոշումեմ



1 . Վերւսկաևզնել Գավաո համայնքի Արծվաբար թաղամւսսի Ասպայու փողոց թիվ 10 հասցեում 
ղաեւ|ող զույքսւյիև միավորի նկաւոմամբ Ռաֆիկ ձւսյրիբեկի Սաֆոյանի/ծնկած 15.01.1962թ–իև/, 
Ռուզանևա Վւսհրւսմի Ղաևղիւյաևի/ծնկած 26.12.1967թ./, Մեփևե Ռաֆիկի Սաֆոյանի /ծնկած 
22.07.1987թ./, Այափկ Ռաֆիկի Սաֆոյանի/ծնկած 16.09.1989թ./ հողօզտազործման իրավունրր, 
բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար 0.05 հա օրինական հւստկացված 
հողսւմասից ավել փասաացի օղասւղործկող 0.01126 հա հողամասի ղույթայիև իրավունթևերր 
ճաևաչելով ևրանց սեփսւկաևության իրւսկունբր 0.06126 հա ըևղհանուր մակերեսով հողամասի 
ն օրինական կսաուցկած 48.50 րմ ընղհսւնուր մակերեսով շինություևների /կսաուցկած 1986– 
1987թթ./նկսաւմամր՝ որպևս օրինական սփրասյեւոկող զույր։
2. 2016թ–ին ինրնւսկամ կւսռուցված 238.0 րմ արաարիև /178.9 րմ ևևրրինւ/ մակերեսով րևակևլի 
տունը, 11.0 րմ ւսրտարին Ո . 5 րմ նևրրիև/ մակերեսով ցւսխսւևոցը, 42.7 րմ րևղհանու ր 
մակերեսով ծածկը և պարիսպը 1/մևկ/ քառակուսի մևսւրի համար 874/ութ հսւրյուր 
յոթւսևւսսուևչորս/ 22 ղրամ, րնղամեևր 291.7x874=255000/երկու հսւրյուր հիսուևհինղ հազար/ 22 
ղրւսմ սահմանված վճարով ճսւնաչեյ օրինական։
3. Որոշմաև րնղանմսւև օրվւսնից օրիևականացման համար սահմանված վճսւրնևրր 60-օրյւս 
ժամկետում չվձարեյու ղևպրում որոշումր համարվում է ումր կորցրւսծ։ 4. ԱևշւսրՕ զույթին 
տրամաղրևլԳավաո համայնք, Ս-րծվարւսր թաղամաս, Սսպայու փողոց, թիվ 10 հասցեև։ 5. Շևևր– 
շինություններր >եև հւսկասում թաղարաշիևւսկան նոյ՜ւմերին և ղրւսևց մսւկերեսներր որոշվում են 
րսւրաեզւսզրման, զեողեղիւսյի, չափսսյրմւսն /հաշվառմւսն/ ն հողաշիևարւսրության 
ղործունեության իրակաևացնեյու իրավուևթ ունեցող կւսղմւսկերււյությունների/աևձի/ կողւփց 
տրված հաաւսկազծևրին հաւ1ապատասխւսն։
6. Սույև որոշամր նևրկւսյացևև| 22 անշարժ զույրի կսւղասարի պետւսկան կոմիաևի անշարժ 
զույրի ղրանցլքւսն միասնւսկան սաորարաժւսնում՜ ղույրայիև իրավունրևևրի պետական 
զրաևցում կւսսոսրեյու համար։
7. Որոշլքան կւստարմաև հսկողություևր ղնել Գավաո հւսմսղնրի ղեկւսվւսրի տեղակւսլԳ.
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Ղեկավարվեյով «Նորմաաիվ իրավսւկան սւկաերի մասին» 22 օրէնքի 1-ին հոզվսւծի 2-րզ մասի, 
«Տևզակսւն իևքնակսասւվարման մասին» 22 օրէնքի 35-րղ հոզկսւծի 24) կէաի և «Ինքնակամ 
կառրսյցնէրի օրինսւկանացման և անօրինման կարզը հասասաւէլա մասին» 22 կսաավարությաև 
18.05.2006թ. 1Տ1 912-Ն որոշմւսն մէջ լրացումնէր կաաարելու մասին 22 կսաավարության 05 
հրսնվւսրի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշման հաստատված կսւրզի պահանջնէրով, հիմք ըևզունէլով 
որակավորում ունէցոզ սւևձ Թւսթուլ Աշոտի Զսւնոյւսնի /որակւսվորման կկայականի համար 
0310 ւորվւսծ 05.12.2013թ./ կոզմից 22.11,2022թ–ին ւորվւսծ ինքնակամ շինություննէրը 
հաշկւսռված լին 11 ո ւ կէրաբէրյսզ չաւիսւզրման ակյսզևէրի մուաքսւզրման 2022ՏՆ21(Ն8 
ծածկսւզիրը, «Դւսվիթ Առաքէլյան» ԱՁ-ի կոզմից ւորվսւծ հոզամասի և շիևություևևէրի 
հւստակազծէրը, ինքնակամ շիևարարակսւն աշխաաաևքևէր իրսւկանացրած աևձ՝ Գավսա 
համայնքի Գեզարքունիք բնակակւսյրի Պարույր Սհակի փոզոց թիվ 4 հասցէի սէփականաաէր 
/սէփ. կկայւսկան 26122017-05-0037/ Վրէմ Սաշւսյի Առաքէյյանի /ծնկւսհ 06.01.1986թ./Գւսկսա 
համայնքի զհկսւվարին հասցէազրւսծ ղիմումր և նկատի ուևենայով, որ կառույցի պահպսւնամր 
տի խախտում սւյլ անձսւնց իրակունքներր ն օրէնքով պւսհսյանվոզ շսւհէրը կամ կտսւնզ չի 
սպառևում քազաքացիևէրի կյսւնքին ու սաողջությանը, ինտսյէս նսւհ 0.05916 հսւ հոզամւսսը տի 
(յտնկում 22 հոզային օրէևսզրքի 60-րզ հոզկւսծոկ սահմաևված սահմսւնափակումնէրի ցւսնկում 
է ինժեներատրանսպորտային օբյէկտնէրի օտարման կամ աևվտանզույօյան զոտիննրում, 
շինություննէրր կառուցկսւծ չեն քազաքւսշինական ևորմերի ու կանոևների Էական 
խսւխտումնհրով և )էն սաաջացնում հարկադիր սէրվիտուտ պսւհանշէւու իրսւվունք, որոշում 
եմ

1. Գւսվառ համայնքի Գէզսւրքունիք բնակակսւյրի Պարույր Սևակի փոզոց թիվ 4 հսւսցհում 
զտնվոզ, 2020թ–ին ինքնակամ կսաուցված 310.0 քմ արտաքին /241.80 քմ ևէրքին/ մսւկէրէսով 
բնակհլի տունը՝ 1/մէկ/ քսաակասի մետրի համար 874/ութ հարյուր յոթանասուևչորս/ 22 դրամ, 
րնզւսմհնը 310.0x874=^271000 /երկու հարյուր յոթաևասունմհկ հազար/ 22 դրամ սսւհմանված 
կճարով ճանաչէլ օրինական։
2. Որոշման ընզուևմւսն օրվւսևից օրի 
ժսւմկէտում ^վճսւրէլա զէպքում որոշ
3. Սույն որոշամր ու մի մէջ Է մտևում

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապեաության Գեղսւրքունիքի մարզի Գաւ)սա համայնք
ՀՀ, Դերյստքուեիքի մարզ, ք. Գսւվսւո, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոզՅ§հՋզՅբ0էՁոա@§րոա1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ի1 1135-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՄԱՐ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԱՃՈՒՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարւ|եյով «Նորմւսաիկ իրակսւկան ւսկւոերի մասին» Հսւյասաաևի Հանրսւպեաության 
օրևնքի 1-ին հողվւսծի 2-րզ մսւսի, 23-րզ հողվւսծի, «Տեզսւկաև ինքնակառավարման մասին» 
Հսւյասաաևի Հաևրապեաու թյւսև օրեևքի 35-րզ հոզկսւծի 1-ին լքսւսի 24) կետի ղրույթևերով, հիմբ 
ընզունելով Գավսաի համայնքապևտարանի աճուրզային հւսնձնաժողովի 19.12.2022թ. թիվ 3 
արձանազրություևը, որոշումեմ

1. Նկատի ունենալով, որ քւսզւսք Գւսվսա համայնքի Կաբելազործևերի փողոց 73/1 հողամսւս 
հսւսցևի համայնքսղին սևփակսւնա թյուև հւսնղիսացող յ՜-նակավւսյրևրի ևպւստակայիև 
նշաևւսկությաև բնակելի կսաու ցւսսյաւոման զործսանակւսն նշաևակությսւն հողսււքասի հսսքար 
2022թ. ղևկաևմբևրի 19-ին հայտարարված աճուրղի մասնակցության հսւյտ ներկւսյւսցնող 
սւնձր սւճուրղին չի ևևրկայւսցևւ, սւճուրղր համարել չկայացած։
2. Սույն որոշոււքն ուժի լքեր է մտնում հրաւղարակմանր հաջորղող օրր։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հանրապեսաւթյաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեդարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ՝՝/ՋրւզՁ§ճԶզՋր6էՋրՁՈ@§աա1.€օա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի  Մ

20 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Իք 1136-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԵՐԳԿՈԻՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՅՐՈԻՂԻ 5-ՐԳ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 7 
ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՎ ԳԵՎԱՄ ՀԱՄԼԵՏԻ ՎԱՐԳԱՆՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 
ՃՇՏԵԼՈԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՓՈԹԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Վեկավարվելով «Տեղական իևքնակաոավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 35-րդ եոդվածի 1-ին կեաի 
24)–րդ ենթակեաով, «Քաղսւքաշինության մասին» ԼԼ օրենքի 143 կեաով, ԼԼ վարչապետի 2009 թ-ի 
դեկտեմբերի 2 2 ֊ ի  Ի1 1064-Ա որոշմամբ ստեղծվսւծ ԼԼ համսդևքների քաղաքաշինական 
ծրազրայիև փաստաթղթերի մշակմաև աշխատանքևերը եամակարզող միջզերատեսչակաև 
եաևձնաժողովի ԼԼ Գեդարքունիքի մարզի Բերդկուևք բնակավայրի գլքսւսվոր հատակազձի 
փոփոխությաև նսվսազծի վերաբերալ դրական եզրակացությաև, Բերդկուևք համայնքի 
ավագանու 27 օգոստոսի 2013 թ-ի թիվ 5 նիստի որոշման, ԼԼ Կաոավարության 29.04.2021թ. Ի1 
698-Ն որոշման մեջ փոփոիտւթյունևեր և լրացումներ կատարելու մասին ԼԼ կաոավարության 
27.08.2021 թ-ի 1383-Ն կադաստրային հատակազծերում և կադաստրային քարտեզևերում 
հայտնաբերվսւծ սխալևների ուղղման, Գեղամ Հսւմլետի Վարդանյանի Գավաո համայնքի 
ղեկավարին հասցեւսզրված դիմումը հողամասի և շինությաև նպատակայիև, զործաոևսւկաև 
ևշանակություևները փոխելու և հողամասի սահմանները ուղղելու վերաբերյալ«Վահրամ 
Հակոբյսւև» ԱՁ-ի կողմից արվսւծ հողամասի և իրադրությաև հսւտակազծերը, որի համաձայև 
Գավաո համաևքի Բերդկուևք բնակավայրի Մսւյրուղի 5-րդ նրբանցք թիվ 7 հասցեում զտևվող 
ընդհանուր հողամասը չափազրվել Է /ծածկագիր 05-020-0008-0041/, հողամասի մակերեսը 
փաստացի կազմում Է 1,71917 հա, որը Գեղամ Հսւմլետի Վարդանյանի /ծևված 01.01.1969թ–ին/ 
սեփակաևությաև իրավունքով պատկանող հողամասն Է և հաշվի աոնելով, որ սպասարկման 
համար անհրաժեշտ 1,71917 հա, հողամասը չի զտնվում ԼԼ հողային օրեևսզրքի 60-րդ հոդվածով 
սահմանված սահմանափսւկումների ցաևկում, ինչպես ևաե ինժեևերատրաևսպորտայիև 
օբյեկտների օտարման զոտիներում, չի աոաջացնում սերվիտուտ, որոշում եմ

1. Հաստատել Թիվ 08112013-05-0068 անշարժ զույքի ևկատմամբ իրավուևքների պետական 
գրաևցմաև վկայականի համաձայև պետական զրաևցում ստացած Գավաո համայնքի 
Բերդկուևք բնակավայրի Մսւյրուղի 5-րդ նրբանցք թիվ 7 հասցեում զտնվող հողամասի 
սահմանները կից ներկայացված հատակագծերի հաստատված համայնքի ղեկավարի կողմից, 
ճաևաչելով Գեղամ Համլետի Վարդանյանի /ծևված 01.01.1969թ–ին/, սեփակաևությաև 
իրավուևքը 1,71917 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի նկատմամբ որպես օրինական 
տիրապետվող զույք։



2. ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնքի Բերդկունք բնակավայրի Մայրուղի 5-րդ 
նրբանցք թիվ 7 եսւսցեում զտնվող Գեղամ ձամլետի Գարդաևյաևին սեփակաևության 
իրավուևքով պաակաևող 1,71917 հա եողամասի ևպաաակայիև նշաևակությունը 
համապաաասխաևեցևել Բերդկունք համայնքի պարզեցված գլիւավոր հաաակագծում 
փոփոխության ևախագծին հաաուկ ևշանակությաև նպատակայիև ևշանակությաև հողերից 
փոխել հաաուկ պահպանվող տարսւծքների նպատակայիև ևշանակությաև հողաասքի, իսկ 
հողամասի գոյւծառնական նշաևակությունը հաաուկ ևշանակությաև ռազմական 
զործսւռևակաև ևշանակությաև հողաաեսքից փոխել հաևգսսփ համար նախատեսվսւծ 
գործառևական ևշանակությաև հողաաեսքի։
3. ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնքի Բերդկունք բնակավայրի Մայրուղի 5-րդ 
նրբանցք թիվ 7 հասցեում զտնվող Գեղամ 2ամլետի Գարղաևյանիև սեփակաևության 
իրավուևքով պաակաևող 1,71917 հա հողամասի վրա առկա զորաևոցի գործառևական 
նշաևակությունը առաևց նախազծայիև փաստաթղթերի փոփոխության, փոխել հյուրաևոցի, իսկ 
շտաբի գործառևական նշաևակությունը առաևց նախազծայիև փաստաթղթերի փոփոխության 
կախել հյուրատան։
4. Սույն որոշումը հիմք է պետական զրաևցում ստանալու համար։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրաւղետու թյսւև Գևղսւրքունիքի մարզի Գաւ|սւռ համայնք
ՀՀ, Գեզսւրքանիքի մարզ, ք. Գավար), (0264)23423, (0264)22338 §^VՅր̂ ^Յ§հ^^Յթ6էՅր^ո@§րո̂ ^1.^օրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թվակսւնի 1137-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս ԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑ 6-ՐԴ ՓԱԿ ՈՒՂԻ ԹԻՎ 
2 ՀԱՍՅԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍ ՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱՄՎԵԼ ՀՐԱՉԻԿԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ, 
ՓՆՋԻԿ ՎԱԶԳԵՆԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ, ՀՐԱՉՈԻՀԻ ՍԱՄՎԵԼԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ, ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՄՎԵԼԻ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ, ՎԻԿՏՈՐՅԱ ՍԱՄՎԵԼԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆ ԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրւսվունքը հաւասստոզ փւսստաթղթերը չպահպանվւսծ անհատական 
րնւսկեյի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, 26 դեկտեմբերի 
2002թ–ի Ի1 510-Ն օրենքով, Տեզակսւն Ինքնակսաավարմւսն Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հողվւսծի 24) 
կետի, «Նորմատիվ իրւսվական ակտևրի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մւսսի և 
«Ինքնակամ կսաույցնևրի օրինակսւնացման հ տնօրինման կսւրզը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավւսրության 18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշմւսն մեջ յրւսցումևեր կատարելու մասին ՀՀ 
կառավարության 05 հունվւսրի 2022թ–ի 1\՚ 13-Ն որոշմւսն հասսոստված կարգի պահանջներով,
ՀՀ Կառավւսրության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրսւպեաության քադաքային ե զյուդական 
բնակավայրերու լք նևրբնւսկւսվայրային սւշխարհազրւսկան օբյեկտնևրի անվանակոչմւսն, 
ւսնվանւսւիոխու թյան, անշարժ զույքի՝ ըստ դյոս զտնվևյու ե /կամ/ տեդակայման վայրի 
հւսմարակւսլմւսն, հսւսցեավորման ու հասցենևրի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և 
հւսսցենևրի զրւսնցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ2387–Ն որոշմւսն մեջ 
յրացումնևր և փոփոխություևևեր կւստւսրեյո։ մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի 233-Ն
պահւսնջնևրով, հիւքք րնդունևյով 01.12.2022թ. տրվւսծ Գանձակ հաւքւսյևքի հողային 
բւսրեւիոխումների ե սեւիւսկւսնաշնոյւհմւսն հւսևձնաժողովի 05.02.1991թ. թիվ 1 որոշումից 
քւսղվածքը, Գսւվսւռ համայնքի Գւսնձւսկ բնակավայրի Սայւսթ-Նովտ ւիողոց 6 ֊րղ փակուղի թիվ 2 
հասցեի զույքի հւսմասեփակսւնատեր Սւսմվեյ Հրւսչփկի Գևորզյանի /ծնված 01.01.1962թ–ին/ 
ղիմումր, որւսկավորում ունեցող ւսնձ Արշւսկ Հենրիկի Դսւվոյանի /որակավորման վկայականի 
համար 0119 տրվւսծ 27.02.2012թ./ կողմից 19.12.2022թ֊ին տրվսւծ ինքնակամ շիևություններր 
հաշվսաված յինևյու վերաբևրյսղ չւսւիսւզրման տվյւսյնևրի մուտքազրմսւն 20224Ք՝Ն97Տ\ր 
ծածկազիրր, «Հայր ե որդի Դավոյւսննևր» ՍՊՐ-ի կողմից տրվւսծ հողամասի ու շևնք– 
շինությունների հսոոակւսզծևրը, հտմաձայն որոնց Գսւվսւռ համայնքի Գւսնձւսկ բնակավայրի 
Սայաթ-Նովւս ւիողոց 6-րղ փակուղի թիվ 2 հսւսցեոււք զտնվող ընդհանուր հողււսքասը 
չւսփսւգրվեյ Է, հւստկսւցվեյ Է 0.08 հա, ինչը ւիւսսսոսցի կսւզմում ե 0.16184 հա, որը Սւսմվեյ 
Հրաչիկի Գևորզյաևին /ծնված 01.01.1962թ–ին/ ընդհանուր համատեղ սեւիւսկանությսւն 
իրւսվունքով պատկաևող հողամասն 1. հ հսւշվի ւսռնևյով, որ օրինական կառուցված 292.94 քւ1



րնղհաևուր մւսկերեսու1 շեևք֊շիևությունների /կսաուցվւսծ 1988–2007թթ./ կաոուցմաե ու 
սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.16184 հսւ հողամասր >ի զտնվում ԼԼ հողային օրեևսզրքի 
60-րղ հողվսւծով սահմանվւսծ սահմանափակումների ցանկամ, իևչպևս ևաև 
ինժեևերաարաևսպորտային օբյեկաների օաարման զոաիներում, չի առաջսւցնում սերվիսւոււո, 
որոշում եմ

1 . Վևրականզնևյ Գակւսո համայնքի Գանձակ բնակավայրի Սսւյսւթ–Նու|ա փողոց 6 ֊րղ  փակուղի 
թիվ 2 հսւսցեում զսւևվող զույքային միավորի նկսւտմամբ Սւսմվևլ ճրսւչիկի Գևորզյանի /ծևված 
01.01.1962թ–ին/, Փնջիկ Վւսզզևևի Մկրտչյաևի /ծնփսծ 30.11.1964թ֊իև/, ձրաչուհի Սամվելի 
Գևորզյանի /ծնփսծ 13.08.1984թ–իև/, ճրսւչյա Սամվելի Գևորզյանի /ծևվսւծ 11.02.1986թ–իև/, 
Վիկտորյսւ Սամվելի Գևորզյանի /ծնփսծ 09.12.1988թ–ին/ հողօզտազործման իրսւվունքր, բնակէզի 
տան կառուցման և սպասարկման համար հատկացվսւծ հողամասի զույքային իրավուևբևերր 
ճանաչելով նրսւնց սեփականության իրսւվունքր 0.16184 հսւ րնղհաևուր մակերեսով հողամասի 
նկսւտմամբ և օրինական կառուցված 208.04 քմ մակերեսով շինությունների /կաոուցվսւծ 1988թ./ 
նկսւտմամբ՝ որպևս օրինական տիրապևտվող զույք։
2. 2001 –2007թթ . ինքնակամ կսաուցված 57.00 քմ արտաքին/43.10 քմ ներքին/ մակերեսով 
աևասևւսշենքր, 27.00 քմ արտաքին /23.20 քմ ներքին/ մակերեսով ավտոտնւսկր և 18.60 քմ 
մակերեսով ծւսծկր 1 /մեկ/ քաոակասի մետրի համար 616.8 /վեց հսւրյուր տսւսևվեց ւսմբողջ ութ 
տասնորղակսւն/ 22 ղրամ, րնղամենը 102.60x616.8-63300 /վաթսուներևք հազար երեք հսւրյուր/ 
ԼԼ ղրամ սահմսւնված վճարով ճան աչել օրինական։
3. Անշարժ զույքին տրսւմաղրել Գավառ համայնք, Գանձակ բնակավայր, Սայաթ–\տվա փողոց, 
6-րդ փակուղի, թիվ 2 հսւսցեն։
4. Գրոշմւսն րնղունմւսև օրվաևից օրինւսկանացման համար սւսհմւսևված վճւսրներր 60-օրյա 
ժամկևտում չվճարեյու ղեպքում որոշումր համւսրվամ 1, ու Օր կորցրւսծ։
5. Շենք-շինություևներր >ևև հակւսսամ քաղաքաշինւսկւսն ևորմերին և ղրանց մակերեսևերր 
որոշվում ևն քարտևզազրմսւն, զեողեզիայի, չափսւզրման /հսւշվառմաև/ և հողսւշինարարության 
զործունեություն իրականացնելու իրավուևք ունեցող կսւզմակևրպաթյունների /անձի/ կողմից 
տրվւււծ հւստւսկազծերին հւսմապսւտսւսիււսն:
6. Սույն որոշումր ներկւսյւսցնեւ ԼԼ աևշւսրՕ զույքի կւսղւսստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զայքի զրւսնցման միասնական ստորաբաժանում՝ (լայքային իրւսվունքնևրի պետական 
զրաևցում կսւտարե|ու համար։
7. Որոշման կսւտարլքւսև հսկողաթյունր ղնեյ Գսւվսա համայնքի ղեկավարի տևղսւկսղ Գ. 
ք՝–ոշյանի վրա։

Գ Ա Վ Ա Ռ  2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստանի Հանրսւպետության Գեզսւրքանիքի մարզի Գսււ|աո համայնք
ԼԼ. Գեզսւրքունիքի մարզ. ք. Գավառ. (0264)23423. (0264)22338 §^ՁոզՁ§հՁզՅբ6էՁրՅՈ@§րոՁւ1.օօւո
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19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 151 I 138-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Լ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 149 
ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՐԱՅԻԿ ԳԱԳԻԿԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ԳՈԻՅՔԻ ԲԱԺԱՆՈԻՄԻՑ ԱՌԱԶԱՑԱԾ ՆՈՐ ՄԻԱՎՈՐ ԱՆՇԱՐԺ 
ԳՈԻՅՔԵՐԻՆ ՀԱՍՑԷ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Նորմասւիվ իրավակաե սւկաերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-ին հոզվսւհի 2-րզ մասի. 
«Տեզական ինքնակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 35-րզ հոզվահի 24) կետի. ԼԼ 
Կառավարությւսն 29.12.2005թ. «Հայաստսւևի Հսւնրապետության թւսզաքային ն զյուզակաև 
րնակսւվայրերում նևրրնակւսւ|այրային աշխարհագրական օբյեկւոների անվանսւկոչման. 
անկանավախությաև. անշսւրմ զույքի՝ րսա ղրա զաևվև|ու ն /կամ/ տեզակայմաև կայքի 
համսւրակալման. հասցեավորմաև ու հասցենևրի պետական զրւսնցման կարզը հաստատելու և 
հասցևնևրի զրանցմսւն լիսւզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մևջ 
լրացումներ ե ւիուիոխու թյունևեր կատարելու մասին ԼԼ կսաավարության 25.02.2021 թ-ի 233-Ն 
որոշման պահանջներով. «Ինքնակամ կւսռույցևերի օրինւսկանացման ե տնօրինման կարզը 
հաստատեյու մասին» ԼԼ կառավարությւսն 1 8.05.2006յ<>. Ի1 912-Ն որոշման մեջ յրացումնևր 
կատարևւու մասին ԼԼ կառավարությաև 05 հունկարի 2022թ֊ի Ի) 13-Ն որոշման հաստատված 
կարզի պահանջներու), հիմք րևդունևով անշարժ զայքի սևւիակւսևատևր Յուրիկ Գուրզևնի 
Զաքոյւսնի կոզմից յիազորվսւհ սւևձ /յիւսզորսսյիր տրկւսհ 14.1 1.2022թ/ Արւսմ Վրույրի 
Առսւքեյյւսնի Գավառ համայնքի զեկտվսւրին հւսսցեւսզրած դիմումր որակավորում ունևցոզ 
ւսնձ Թւսթուլ Աշոտի .9անոյանի /որակակորմսւն վկայականի համար 0310 տրվսւծ 1 2.05.20 I Յթ. 
կոզմից 30.1 1.2022. 18.11,2022թ–ին տրվսւծ ինքնակամ շինությունները հւսշվառվսւծ յինելու 
վևրարևրյսւլչաւիսւզրման տկյալևևրի մուտքսւզրման 2022յՏԼվ)յ(՝ և 2022\\^7Ը)ք>\/\/ հսւծկազրևրր. 
«Դսւկիյտ Առսւքե|յան» ԱՁ-ի կոզմից ւորւիսհ հոզամսւսի ու շենք-շինու թյուննևրի հատակսւզծերը. 
որոշում եմ

I .Գավսա համայնքի բնակի) Արսւյիկ Գսպիկի Ավետիսյսւևին սևւիսւկանության իրւսվունքոկ 
պատկսւնոզ զույքի բամանումից սւռտջացած նոր միսւվոր 0.1 1616 հա մակերեսով անշարժ 
զույքին տրամազրել Գավառ համայնք Սարուխան բնակավայր Լ. Աբրսւհամյան փոզոց յօիվ 
149 I հւսսցեն։
2. Գակւսռ համայնքի բնակի) Արսւյիկ Գազիկի Ավևտիսյանին սեփակաևության իրւսկունթոկ 
պատկսւնոզ զույքի բւսժանամից սաաջացած նոր միակոր 0.02677 հա մակերեսով անշարժ զույքի 
հասցևն թոզնեյ անփոփոխ Գավառ համայնք Սարուխան բնակավայր Լ. Աբրսւհամյան փոզոց 
թիվ 149 հւսսցեն։



3. Գսսխա համայնքի Սւսրուխան բնակավայրի Լ. Աբրահսւմյան փողոց թիվ 149՛ 1 հասցեում ևոր 
սասւշացած 0.1 1616 հա մակերեսով հողսւմասում ւսոկա 2020 թ-ին կսաուցված 226.25 քմ 
մակերսոկ ինքնակամ կսաուցկած շիևու թյուննևրր ճանաչեյ որպես ինքնակամ շիևություններ։
4 . Գավաո համայնքի Սաքուխաև բնակավայրի Լ. Աբրսւհամյաև փողոց թիվ 149 հասցեում նոր 
ւսոաջսւցած 0.02677 հա մակերեսով հողամասում ւսռկւս 2020 թ-իև ինքնակամ կսաուցկած ՚ ՚60 քմ 
արտաքին 45.60 քմ ներքին ՛ մակերսով րևակևլի տունը և 6.4 քմ մակերեսով պարիսպը 
համապատասխաևաբար րևակեփ տան I քմ-ի համար 1028 մևկ հսպար քսսւնութ/ ն պսւրսպի I 
քմ-ի համար 616.8 ՜վեց հսւրյուր տւսսնվեց ամբողշ ութ տսաևորղական/ ՀՀ ղրամ. րևղւսմենր 
60\ 1028—6.4x616.8=65630 /վաթսուևհինղ հսպսւր վեց հսւրյուր երեսուն/ ՀՀ ղրամ սահմանված 
վճարով ճսւնաչել օրինական։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաևի Հանրւսպևտու թյսւն Գեղարքուևիբի մարզի Գւսվւսռ համայնք
2.2., Գեր)սւրքունիքի մւսրզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅV̂ ր̂ Յ̂§հՅզՅթ̂ էՅր̂ ո( )̂§րո3̂ 1. օ̂րո

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 1139-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐՅԱՆԻ ՓՌՎՌՑ ԹԻՎ 2 
ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ ՅՈԻՐԻԿ ԳՌԻՐԳԵՆԻ ԶԱՔՈՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿ ԱՆՌԻԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՌԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ԳՈԻՅՔԻ ՐԱԺԱՆՈԻՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՆՈՐ ՄԻԱՎՈՐ ԱՆՇԱՐԺ 
ԳՈԻՅՔԵՐԻՆ ՀԱԱՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմսւաիկ իրավակւսն սւկւոերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հորյվածի 2-րրյ մասի, 
«Տեղական իևքնսւկառավարմւսն մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կեսւի, ՀՀ 
Կսաւսվարու թյաև 29.12.2005թ. «Հայասւոանի Հսւևրասւեարսթյսւն բսւղաբային ե ղյուղակսւև 
քնակավայրերումևերբևակաւ|ւսյրային աշխւսրհւս(յրսւկաևօբյեկտևերի ւսնւ|ս։նակոչմսւե, 
ւսնվւսնափոխությսւն, անշարժ զույքի՝ րստ ղրւս զտևկելու ե /կամ/ տեղակսւյման վայրի 
համսւրակա|ւքսւն, հասցեսւվորմաև ու հսւսցեևնրի պետական զրանցման կսւրզր հաստատելու ե 
հասցեների զրանցման յիւսզոր մարմին սւսհւքանևյու մասին» թիւ| 2387-Ն որոշման լքեջ 
լրացումներ ե փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշման պահւսնջներով, «Ինքնակամ կսաույցների օրինակւսնացւքան և տևօրինմւսն կարգը 
հսւստատեյա մասին» ՀՀ կաոավարության 18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշման ւքեշ լրւսցումներ 
կւստարելու մասին ՀՀ կառւսվարության 05 հունվարի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշման հաստատված 
կարզի պահանջներով, հիլքք րևզուևեով ւսնշարժ զույքի սեփսւկանատեր Յուրիկ Գուրզևնի 
Զաքոյանի Գւսվւսռ հսււքայնքի ղեկավարին հասցևւսզրւսհ դիմումը որսւկւսւխրում ունեցող աևձ 
ԹաթուլԱշոտի Ջաևոյանի /որակավորման վկայականի համար 0310 տրվւսհ 12.05.2013թ./ 
կոդլքից 03.10.2022թ–ին ւորվսւծ ինքնսւկաւք շինություևնևրը հաշվառված լինելու վերարերյալ 
չափսւզրմաև ւովյայների լքոււոքւսզրմւսն 20221\1ՇՎ\̂ 1՚1 ՚.1Հ և 20221.ՕՆՅՃԼ ծւսծկւսզրերը, «Դավիթ 
Առաքեյյան» ԱՁ ֊ի կոզմից ւորվւսծ հոդամասի ու շենք-շինություննևրի հւսաակազծերր, որոշում 
եմ

1. Գւսվւսռ համայնքի բնակիչ Յուրիկ Գուրզենի Զաքոյւսնին սեւիւսկանաթյսւն իրավունքով 
պւստկանոդ զույքի բաժսւնուլքից առաջսւցած նոր լքիավոր 0.01253 հա մակերեսով անշարժ 
զույքին տրաւքաղրեյ Գւսվւսռ համայնք Սւսրուխան բնակավայր Հ. Աբրահամյան փողոց թիվ 
149/2 հասցեն։
2. Գավառ համայնքի բնակիչ Յուրիկ Գուրզևնի Զաքոյաևին սևւիւսկաևությւսն իրավունքով
պւսականող զույքի բաժսւնումից առւսջւսցած նոր միւսվոր 0.14523 հա մւսկերեսով անշարժ զույքի 
հասցեն թողնևղ ւսնւիոփոխ Գւսվւսռ հւսլքլսյնք Աարուխւսն բնակավայր Մարտիրոս Սապանի 
փողոց թիվ 2 հասցեն։



3. Գավար) համայնքի Սարուխսւն բնակավայրի Լ. Աբրահսւմյան փողոց թիվ 149/2 հասցեում նոր 
սաաջացած 0,01253 հա մակերեսով հորյւսմասում առկսւ 2005-2020 թթ-ին կսաուցված 6,98 քմ 
մակերսով ինքնակամ կսաուցված շիևությունները ճանւսչել որպես ինքնակամ շինություևներ։
4. Գավաո համայնքի Սւսրուխան բնակավայրի Մարտիրոս Սարյաևի փողոց թիվ 2 հասցեում 
նոր սաաջսւցած 0,14523 հա մակերեսով հորյամսւսում աոկա 2005 թ-ին կսաուցված 172,60 քմ 
մակերսով ինքնակամ կսաուցված շինու թյուննևրր ճաևաչել որպես ինքնակամ շինություևներ։



2ԱՅԱԱՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

V , ™ ֊–

ձայասասւեի 2աևրսւպետության Գեդարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեղսւրքոևեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՅՆՅոզՅ§հՅզՅքօ13րՅՈ(Տ)լյրոՅմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
19 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի Ի1 1140-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿ Ի ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ Ս՜ԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արա Ալեքսսւնի Կւսրապետյանը (անձեազիր *\հ 0219713,2՛Օ՜ձ 3903890472, հւսշվաոված 
22 Գեդարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Գեղարքուևիք 2ունսւն Ավեաիսյսւն ւի .տուն 4 ) 
հանդիսանալով զույքսւհւսրկ վճարող սուբյեկտ, 22 հտրկային օրեևսզրքով սահւքանված կսւրզով չի 
կսւաարեյ զույքսւհւսրկ ւ|ճարհլու պարւուսկանությունները, ինչի կաւդսւկցությալքբ 2022 թվակւսնի 
դեկտեմբերի 05-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ 
հոդվւսծի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիլքքով Գավւսոի համայնքապետարաևի աշխատակազմում 
հսւրուցվել է վարչական փսրւսյթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմաև հւսրցի քնևության 
նպատակով։ «Վւսրչւսրսւրության հիմունքների և վարչական վարույթի մւսսին» 2այսւստանի 
2սւևրապետությւսն օրենքով սահմանված վարզով հսւրուցված ե իրականացված վարչական վարույթի 
ընթացքում զործի ւիսաւոական հանզամանքների բազմակոդմւսնի, լրիվ և օբյևկւոիվ քնևության 
սւրդյունքոււք, բացահայտելով զործի բոլոր հանզւսւքւսնքները, վւսրչւսկան լքարմինը հաստատված է 
համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամսւձայն 22 2ՔՐ–ի կոդւքից տրսւմադրված ւիոխադրամիջոցների հաշվաոման ու զնսւհատման 
տվյալների, \1հհՆԼԼ)ԼՏ–ՃԸ>յշ Տ 350 4 \Ն\Գ11\ մսւկնիշի 24 յ\.\  722 պեւոհամւսրսւնիշի փոխւսդրամիջոցը 
հւսնդիսանում է Արա Ալեքսսւնի Կարաւդետյւսևի սեվոսկւսնությունը, ինչը 22 2արկւսյին օրենսզրքվ 
հանդիսանում են հւսրկվոդ օբյեկւո։

Գույքի համար վճարս՚ան եևթւսկւս զույքահարկը կազմում ե 258000/երկու հարյուր հիսունութ հազար/ 22 
դրամ, ինչը 2021–2022թթ. ժամանակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Արա Ալերս անի Կարապետյանի 
կողմից ևշվւսծ ժաւքանակահատվսւծի զույքահարկը օրենքով սահւքանված ժամկետում չւ(ճարելու 
սւրդյունքում աոաջացելէ զույքահարկի համար տույժ 19246/տասնինը հազար երկու հսւրյուր 
քւսուսսունվեց/ 22 դրամի չափով։

2022 թվակւսնի դեկտեւքբերի 05– ին «Վարչւսրարու թյան հ վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ 
հոդւիսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսոի համայնքապետարանում հւսրուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվւսկանի դեկտեւքբերի 19-ին հրւսւ|իրւ|ել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նւդւստւսկով պւսւոշաճ ծսւևացվելէ ՚հիլքք 0 5 .12.2022թ. ծաևացոււք 
37.մ3րսր.3տ կայքում/ Արա Այհքասնի Կարւսսւետյանը։ ՎԵրօինս չի ներկւււյացել ւ|արչւսկան վարույթի 
լսումներին։ 19. 12.2022թ. վարչական վարույթի |սումներն իրակւսնացվել են պսււոշւսճ ծանուցված Արա 
Ալեքսանի Կարապետյանի բացակայությամբ։



ԼԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԱՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմանադրությւսն 45-րդ հոդվւսծի հւսմաձայե՝ յուրւսքանչյուր ոք պարասւվոր է օրէնքով 
սահմսւնված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային քյուջե 
մուտքադրվող սրսրտադիր այլ վճարումներ։
2ամաձայն 22 2արկսւյին օրենսդրքի 239-րդ հոդվւսծի փոիւադրսւմիջոցի դույքահարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփականությւսն իրավունքով պատկանոդ հարկմսւն օբյեկտ հսւմսւրվոդ փոխադրամիջոցիևերի համար 
սահմանված վարդով 2ւսյաստանի 2սւնրապետության համսդնքևերի բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրոդևերի տնտեսական դործունեության արդյունքներից։
2ամաձսդն 22 հարկային օրենսդրքի 240 րդ հոդվւսծի փոխադրսւմիջոցների դույքահսւրկ վճարողներ եև 
համարում կսւդմակերպություններն ու ֆիդիկական սւնձինբ։ 2ւսմաձայն 22 2արկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվւսծի տեղական հւսրկերի դծով հարկային պարտսւվորություևների կատարուն /մարում/ է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկփսծ վճւսրման ենթակահարկի, ինչպեսնահ դրա 
դծով տույժերի ե /կամ սաւդսւևքների դումարների վճարումը համապատասխան հսդւկի դծով 
պսւրտավորությունը հաշվաոոդ տեղական բյուջեի դանձապեսսսկան հւսշվին։
2ամւսձայն 22 հարկային օրենսդրքի 401 ֊րդ  հոդվւսծի հսդւկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկեսսսնց յուրաքւսնչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակսւլր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ւսմսւձայն 22 հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվւսծի 
կսւդմակերպություններն ու ֆիդիկական ւսնձինք փոխւսդրսւմիջոցների դույքահարկի տարեկան 
դոււքւսրները իրենց պետական դրանցման /հաշվսամսւն/ վայրի համայնքի քյուջե են վճարում մինչհ 
հարկային տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյւսլ։
2սւմաձայև «Տեղական իևբնակսաավսւրման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիական լիսւդորություն, օրէնքով սւսհմանված կւսրդով կսւդմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես ևւսհ տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճսդւները չվճաըոդ անձւսնց ևկատմաւքբ 
օրենքով սահմանվւսծ կւսրդով կիրսաում է համապւստսսփսսն միջոցներ։
Ելնհդով վերոդրյսւլից հ դեկւսվարվելով 22 Սսւհմսւնադրու թյսւմբ, 22 հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնւսկաոավսդւման մասին», «Վարչսւրարության հիմուևթների 
ե վարչական վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58 60-րդ հոդվածներով, որոշումԼմ 1

1. Արա Ալեբսսւնի Կարապետյւսնից հօդուտ Գավւսո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 277246/երկու 
հարյուր յոթանւսսունյոթ հադւսր երկու հարյուր քաոասունվեց/22 դրւսմ որպես հ 1 Ճ Ո մ Ը Օ հ Տ – հ  350 4 
\1.ճմ1հ մսւկնիշի 24 /\.–\ 722 պետհամարսւնիշի փոխադրւսմիջոցի դույքահարկերի գումար, ներստյալ 
տույմևրր։
2-Սույն որոշումը կարող ե վւսրչակաև կւսրդով բոդոքւսրկվել Գսւվսոփ հսւմայնքապեսփն դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվւս ընթւսցքում կւսւք 2այասւոսւնի 2անրւսպետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյա ժւսմկետում։
Յ.Սույն որոշմւսն պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վարչարաըությաև հիմունքնեըի ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրէնքի 88 րդ հոդփսծով սահմանված կւսրդով այն ենթսւկա է հարկադիր 
կսւտարման՝ 22 ԱՆ 2արկսւդիր կատարումն ապահովող ծսաւսյությւսն միջոցով անբոդոքարկելի 
դւսոնալուց եռսւմսյա ժսւմկետում։
4. Սույև որոշման կատարմսւն ընթսւցքի ևկատմաւքբ հսկոդությունն իրւսկանացնում է Գավսւո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րևդունման լքսւսին օրենքով ասհմւսնված պատշսւճ իրադեկելու 
օրվսւև հսւջորդոդ օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈ ԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հւսնրապեւոության Գեղսւրքունիքի մարզի Դււս|աո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅթ6էՅրՅՈ@§աՅմ.<։օրո
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19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1141-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սւսմվել Գարսեսւնի Աթգարյանը (անձեազիր ճ  VI0579194, ՀԾՀ 2109510188 հւսշվառվսւծ 22 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Գեղսւրքունիք Վւսզզեև Սսւրզսյաև փող. տուն 27) 
հանդիսանալով զույքւսհարկ վճարող սուքյեկա, ՀՀ հսղւկւսյին օրեևսզրքով սւսհմանված կ արզ ով չի 
կատարել զույքսւհարկ վճարելու պարաականությունները, ինչի կսողակցությամբ 2022 թվականի 
ղեկւոեմբերի 05 ին «Վսւրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավսաի համսւյնքաս|եաարանի աշխաաակազմում 
հարուցվեյ Լ վարչական վարույթ՝ զույքահւսրկի զումարների զւսնձմսւն հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարսւրության հիմունքների հ վարչական վստույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեւոությւոն 
օրենքով սահմանվսւծ կւսրզով հարուցվսւծ և իրականւսցված վարչական վստույթի ըևթսւցքում զործի 
փաստական հանգսւմանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայաելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մսւրմինը հւսսաաաված Է համարում հետնյալը.
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Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ ի կոզմից արամւսղրված ՀՀ Հարկային օրեևսզրքով սւսհմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկսւ համարվող Գավառ համայնքի 05-025-0115-0089, 05-025-0117-0001,05– 
025-0105 0134, 05 025-0124 0088, 05 025 0014 0005, կաղասարւսյին ծսւծկազրերով հողաաեսքը 
հանղիսւսնում Է Սւսմվել Գարսնանի Աբզարյւսնի սեփւսկւսնություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթսւկա զույքահսւրկը կսւզմում Է 14108/աասնչորս հազար մեկ 
հարյուր ութ/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2019 2021 թթ. ժւսմանակահաավածում չի վճւսրվել, իսկ Սւսմվել Գարսեսւնի 
Աբզարյւսնի կոզմից նշված ժամանակահսոաիսծի զույքւսհարկը օրենքով սահմանվսւծ ժսւմկեաում 
չվճարելու արղյունքում ւսռւսջացել Է զույքւսհարկի համւսր աույժ 2914/երկու հազար ինն հւսրյուր 
ւոսւսնչորս/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի ղեկւոեմբերի 05-ին «Վսւրչարարության և վարչական վստույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ին մասի ,,բ" կեաի հիմքով Գավառի համւսյնքաս|ևաարւսնում հստուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսկաներում 2022 թվականի ղեկւոեմբերի 19-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նսյաւոակով սրաոշաճ ծանուցվել Է /հիմք 05.12.2022)3. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո 
կւսյքում/ Սւսմվել Գսղաեւսնի Աբզարյւսևը։ Վերջինս չի ներկւսյւսցել վարչական վարույթի լսումներին։
19 .12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվել են սրաոշաճ ծանուցված Սսւմվել 
Գարսեսւնի Աբզարյւսնի բւսցւսկայությամբ։
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22 Սսւհմանսւդրության 45-րդ հոդվածի համսւձայն՝ յուրաքւսևչյուր որ պարաավոր է օրեեքով 
սահմաեված կսւրդով ե չափով մուծել հարկեր, տարրեր, կաաարել պետական կամ հւսլքլսյնբսւյին բյուջե 
մոսորադրվող պւսրսոսդիր այլ վճարումներ։
2ամւսձսւյն ՀՀ Պարկային օրենսդրրի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույրի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրավունքով պատկանոդ հարկման օբյեկտ հսւմարվող անշարժ դույրի համար 
սահմանված կսւրդով ձւսյաստանի 2անրւսպևտությւսն համւսյնբների րյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։
–ամաձւսյն ԼԼ հարկսւյին օրենսդրրի 236-րդ հոդվածի կադմակերպությունները ե ֆիզիկսւկան անձիևր 
անշարժ դույրի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսդրրի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դէպքերուն ու վարդով հաշվսւրկված սւնշւսրժ դույրի հարկի պւսրտւսւխրությւսն գումարները/ անշարժ 
դույրի դտնվելու վայրի համայնքի րյուջե են վճարոււք ւէինչե հարկւսյիև տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյւսլ 
հւսշվի աոնելով սույն հոդվսւծով սահւքանվւսծ սաանձնահատկությունները։ 
ձսոքւսձւսյն 22 2սւրկսւյին օրենսդրրի 46 րդ հոդվածի տեդւսկան հսւրկերի դծով հարկսւյին 
պարտավորույժյունների կատարուն /լքարոււէ/ Է հսււքլսրվոււք Օրհնսդրրին համւսւդատասխան 
հւսշվսւրկւիսծ վճւսրմւսն ենթակւսհարկի, ինչպես նւսե դրա դծով սաւյժերի և /կւսւք/ տուդանրների 
դումսւրների վճարումը հւսմապւստսովւււսն հարկի դծով ւդւսրւոավորությունը հսւշվաոոդ տեդւսկան 
րյուջեի դանձւսպետսւկան հաշվին։ 2սւմաձսւյն ԼԼ հարկսւյին օրենսդրրի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկևտներից ուշացնելու դեսյբաւք ժւսւքկետանց յուրարանչյուր օըւ|ւււ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկողին գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2սւմւսձայն «Տեդւսկան ինթնակսաւսվարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որ ււ) ես սեւիլս վան լիադորություն, օրենքով սահմանված կւսրդով կւււդմակերպում Է դույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նսւհ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճաըող ւսնձաևց նկատմամբ 
օրենքով սահմանվւսծ կւսրդով կիրսաոււք Է համապատասխան ւէիջոցներ։
Ելնելով վերոդրյսւլից ե դեկավարվելով 22 Սսւհմանադրությամբ, 22 հւսրկայիև օրենսդրրով, «Նորմատիվ 
իրսւվական ւսկւոերի մասին», «Տեղական ինրնակաոավսւրման մասին», «Վարչարւսրության հիմունրների 
ե վարչական ւխյրույթի լքլսսին» 22 օրենքի 53 ըդ, 58 60-րդ հոդվւսծներով, որոշումեմ

1. Սւսմվե) Գարսեւսնի Աբդարյսւնից հօդուտ Գավսա համայնքի րյուջե գանձել րնդւսմևնր 17022/տասնյոթ 
հագար րսաներկու 22 դրամ, որպես 05 025 01 1 5 0089, 05 025 01 17 0001,05-025 -0105-0134, 05-025 0124– 
0088, 05-025-0014-0005,կսւդաստրային ծածկագրելով դույքերի դույրահւսրկերի գումար, ներառյալ 
տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող I վարչական կւսրդով րոդորսւրկվել Գւսվաոի հսւմւսյնքապեւոին դրա ուժի մեջ 
լքանելու օրվւսնից երկու ամսվւս րնթսւցրուլք կւսւք 2այւսււսսսնի 2ւսնրապետությաև ւ|արչւսկան դատարան՝ 
և ր կ սւ լք ս յ ւս ժսւ լք կ ե տո ււք:
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատսւրևլու դեպրում, «Վարչարւսրության հիմունրների ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված կւսրդով ւսյն ենթակսւ Է հարկադիր 
կսւտւսրմաև՝ 22 ԱՆ 2արկւսդիր կատարումն ապահովող ծսւոայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դառնսւլուց եոսւմսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կսւտւսրմաև ընթւսցքի նկատմամբ հսկոդությունն իյւակսւնւսցնում հ Գւսվաո հսւմայևքի 
դեկսւվարր։
5. Սույն որոշումն ուժի ւքեջ Է մտնում ընդունւքւսն մասին օրենքով սսւհմաևվւսծ պւստշաճ իրազեկելու

շօւԱ. էԱքքյձճ/ /ք
ք.Գսւ ւիւա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

հայաստանի Հանրապետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՁզՁթ6էՅրՅՈ@8ա«ս1.օ։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի Ա 1142-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇ ՄԱՆ Կ ԱՐԳԱՎՈ ՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հոեփսիկ Բւսզրատի Մաեուկյաեը (ւսնձեազիր 005496336, ՀԾՀ 5107314678 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքուեիբի մարզ, Գսւվսա համայնք, զ. Գեղարքուեիք Վազզեե Սարզսյան փող. սաւե 29) 
հանդիսանալով զույքահւսրկ վճարող սուբյեկսւ, ՀՀ հսւրկայիև օրենսզրքով սսւհմսւնված կւսրզով չի 
կատարել գույքահարկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կասյակցությամք 2022 թվակսւնի 
ղևկսւեմբերի 05-ին «Վարչարարության հիմունքների 1ւ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,ք" ենթակետի հիմքով Գւսվւսոի համսւյնքապետարաևի աշիսստակազմում 
հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զայքւսհարկի զումսւրների զանձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հսւնրապետության 
օրենքով սահմանվսւծ վարզով հարուցված ե իրակսւնւսցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքնևրի բազմակողմանի, լրիկ ե օբյեկտիվ քննության արղյուևքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքևերը, վարչական մսւրմինը հւսստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրւիսծ ՀՀ Հւսրկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյևկւռ համարվող Գսւվսա համայնքի 05-025– 0118-0010, 05-025-0080-0013, 05– 
025 0124 0014,05 025-0111-0017,05-025-0075-0006, կաղաստրւսյին ծածկտզրերով հողատեսբը 
հաևղիսանում Է Հոեփսիկ Րսւզրատի Մանուկյանի սեւիւսկանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմւսն ենթակա զույքսւհարկր կազմում Է 10055/տասը հազար հիսունհինզ/
ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2019֊2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Հոեփսիկ Բազրսւտի Մանուկյանի 
կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
ւսրղյունքում ւսոաջսւցել Է զույքահարկի համար տույժ 486/չորս հսւրյուր ութսուևվեց/ ՀՀ դրամի չափով։ 
2022 թվակաևի դեկտեմբերի 05-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքապետսւրանում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանսւկւսներում 2022 թվակսւնի ղհկտեմբեյւի 19 ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսսոշւսճ ծսւնուցվելէ ՚հիմք 05.12.2022թ. ծանուցում Ձ2ժՅրՁր.Ձտ 
կայքում/Հոեփսիկ Բւսզրատի Մսւնուկյանր։ Վերջինս չի նեյւկայացե| վարչական վարույթի լսումներին։
19.12.2022թ. վարչական վարույթի լսուլքևերն իրականւսցվել են պատշաճ ծաևուցված Հոեփսիկ 
Բազրատի Մանուկյանի բացակայությսւմբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵևՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմանաղրույպւսն 45-րղ հոդվածի համսւձայն՝ յուրսւբանչյուր ոք պարսոսվոր է օրենքով 
սահմանված կւսրզով հ չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կւստսւրեյ պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքազրվող ւզւսրաաղիր ւսյլ վճարումներ։



սեփակաևության իրավունքով պատկանող հսւրկմաե օբյեկտ համւսրվող անշարժ զույքի համար 
սւսհմանված կարգով 2ւսյւսստանի 2անրւսպետությւււն համւսյնբների բյուջեևեր վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որր կախվսւծ չե հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւււն արղյունբներից։ 
ձամաձսւյն 22 հսւրկային օրենսղրբի 236-րղ հողվածի կւսգւքակերսյությունևերը ն ֆիզիկական սւնձինբ 
անշարժ ղույբի տարեկան գումարները /այղ թվում Օրենսգրբի 231 րղ հողվածի 3-րղ մսւսով սահմանված 
ղեպբերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ ղույբի հարկի սյարտավորության գոււքւսրները/ անշարժ 
ղույբի զտնվելու վայրի համւսյնբի բյուջե են վճարում ւէինչև հսւրկային տւսրվա ղեկւոեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հսւշվփ աոնելով սույն հողվածով սահմանվւսծ սաաևձնւսհատկությունևերը։
2սւմւսձայն ԼԼ ձարկային օրենսղրբի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի գծով հսւրկային 
պարտավորությունների կատարուն/մսւրում/ Է համսւրվում Օրենսղրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճւսրման նևթակահւսրկի, ինչպես նւսհ ղրա գծով սաւյժերի ե /կամ/ տուղւսնքների 
ղումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով սրսրսոսվորությունը հսւշվսաող տեղական 
բյուջեի ղանձապետսւկաև հւսշվին։ 2սւմաձայն 22 հարկային օրենսղրբի 401 րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սւսհմանված ժամկետևերից ուշացնելու ղեպքում ժսւմկետաևց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2ամաձայն «Տեղական ինբնսւկաոավարման լքւսսին» 22 օրենբի 38-րղ հողվածի՝ համւսյնբի ղեկւսվարը 
որպես սեփական լիագորություն, օրենքով սւսհմանված կարգով կաղմսւկերպում Է ղույբահարկի 
զանձումր, ինչպես նւսհ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրող ւսնձւսնց նկսւտմամբ 
օրենքով սւսհւևսևված կւսյւգով կիրսաոււք Է հաւքսւսրոտասխան ւփջոցներ։
Ելնելով վերոգրյալից ե ղեկսւվարվելով 22 Սահմսւնւսղրությաւքբ, 22 հարկային օրենսղրբով, «Նորմասփվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական իևբնւսկւսուսվարմւսն լքւսսին», «Գարչւսրւսրության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. 2ռեւիսիկ Բագրատի Մանուկյանից հօղուտ Գավւսո համայնքի բյուջե գանձել րնղամենը 10541/տսաը 
հագար հինգ հսղղուր քսաասունմեկ/ 22 ղրւսմ, որււյես 05 025 0118 0010, 05 025 0080 0013, 05-025-0124– 
0014, 05 025 0111-0017, 05-025 0075 0006, կւսղաստրայիև ծածկւսղրերով ղույքերի ղույքւսհարկերի գումար, 
ներաոյալ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կարող 1. վարչական կսւրղով բողոքարկվել Գւսվառի համսւյնքապետին ղրւս ուժի մևջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ամսվա ըևթացբում կամ 2սւյսատանի 2անրւսպետության վարչական ղւստւսրւսն՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպբում, «Վւսրչարւսրության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանվւսծ կարգով այն ենթակւս Է հարկսւղիր 
կատարմւսն՝ 22 ԱՆ 2արկւսղիր կասոսրոււքն աւղահովող ծւսռւսյության միջոցով ւսնբողոբարկեփ 
ղաոնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմւսն րնթւսցբի նկտսոհսմբ հսկողությունն իրւսկանացնում Է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում րնղունւքան մւսսին օրենքով սահմանված պսւտշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորղող օրը։
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Հայասւոանի Հւսևրապետության Գեղւսրքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեդարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 |^Յոզս§հ;պՋք6է։ՁրՁո@§աա1.€օա

Ո ք՝ Ո Շ ՈԻ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ա 1143-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վարդսւն Գառնիկի Մաևակյանը (անձնսւզիր 014712699, ՀԾՀ 1107670411 հաշվսաված ԼԼ 
Գեդարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ղ. Գեդսւրքունիք Վադդեն Սարզսյւսն փող. ւոուև 29) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճւսրոդ սւսրյեկս՜ւ, ԼԼ հարկողին օրենսզրքով սահմանված վարդով չի 
կաաարել դույբահարկ վճարելու պարտակւսնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
դեկտեմբերի 05-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավւսոի համայնքաւդետարաևի ւսշխատակազմում 
հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների դանձմսւն հւսրցի քնևության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասւոանի Հանրսւպետության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցվսւծ և իրականւսցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքևերի բազմակոդմւսնի, լյվւվ և օբյեկտիվ քնևության արդյուևքում, թսւցահայտելով 
զործի բոլոր հսւնզամանքներր, վարչական մարմինը հաստատված Է հաւէարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձսւմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորամադրված ՀՀ Հարկւսյին օյւենսզրքով սահմանված 
զույքահսւրկով հարկվոդ օբյեկտ հսւմարվոդ Գավաո համայնքի 05-025-118-024, 05-025-075-004, 05-025–
104 018, 05-025-073 048. 05-025 073-050, 05 025-073 023, 05 025 124 013, 05-025-118 011.05-025 122 
124,կադաստրային ծսւծկազրերով հոդւստեսքը հանդիսսւնում Է Վարդան Գառնիկի Մանուկյանի 
ս ե ւիւս կան ո ւթյունը:
Անշարժ զույքերի համար վճարլքսւն ենթակա զույքահարկը կւսզմում Է 10248/տասը հազար երկու հարյուր 
քաոասունութ/ՀՀ դրամ, ինչը 2018–2021թթ. ժսւմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Վարդան Գառնիկի 
Մանուկյանի կողմից նշված ժամանւսկահւստվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճսւրելու արդյուևքում աոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 3090/երեք հազար իննս ուն/ ՀՀ դրամի 
չափով։
2022 թվակսւևի դեկտեմբերի 05-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հոդվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսւոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակսւներում 2022 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հրւսվիրվել են վարչական վարույթի 
յսոււքևեր, որին մւսսնւսկցելու նպատակով ւդատշւսճ ծանուցվել Լ /հիմք 05.12.2022թ. ծանուցում ՋշմՅրՋր.Ձրո 
կւսյքոււ1/Վսւրդան Գառնիկի Մսւնուկյանը։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական վարույթի լսումներին։
19.12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են սրստշաճ ծանուցվսւծ Վարդսւն Գառնիկի 
Մանուկյանի բացակայությւսմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաևադրության 45-րդ հողփսծի համսւձայն՝ յուրաքւսևչյուր ոք պարւոավոր է օրէնքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծհլ հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային քյուջե 
մոսոքազրվող պարտւայիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ձձ Պարկային օրենսզրքի 224-րզ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեւիականությաև իրսւվունքով պւստկանոդ հարկման օբյեկտ համսւրվոդ անշարժ զույքի համար 
սահմանված վարզով ձայւսստանի ձանրւսպետությւսն հւսմւսյնքների քյուջեներ վճարվող տեդւսկան հարկ 
է, որը կսփւված չէ հարկ վճսւրոդների տնտեսական զործունեությւսն արդյունբներից։ 
ձամսւձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները ե ֆիդիկական աևձիևբ 
անշարժ զույքի տարեկան զումւսյ՜ւները /այդ թվում Օրենսզրքի 231 րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու վարզով հաշվարկվւսծ անշարժ զույքի հարկի պարտւսվորության զումւսյւները / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի յդուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյսւլ 
հաշվի աոնելով սույն հոդվսւծով սահմանված սաանձնահատկությունները։ 
ձսւմաձայն ԼԼ ձսւրկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի զծով հարկային 
պսդոոավորություևների կատարում /մարում/ է համւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկվւսծ վճարմւսն եևթակւսհարկի, ինչպես նւսն դրսւ զծով տույժերի ն /կամ/ տուզանքների 
զումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորություևը հաշվսաոդ տեդւսկւսն 
բյուջեի զտնձաւդետակաև հաշվին։ ձամսւձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկևտներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետաևց յուրսւքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում 1 տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձւսյև «Տեղական ինքնակառավարմւսն մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզոյաւյծյուն, օրենքով սահմանված կւսրզով կսւզմակերպում է զույքահարկի 
զսւնձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրոդ անձանց նկատմսւմբ 
օրէնքով սահմանված վարզով կիրսաում հ համւսպսսոասիոսն միջոցներ։
Եյնևլով վերոզրյափց հ դեկւսվւսրվելով ձձ Սւսհմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
ի|սսվակսւև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոսւվարման մասին», «Վսւրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վսւրույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րդ, 58 ֊60 ֊յպ  հոդվւսծևերով, որոշումեմ 1

1. Վարդան Գաոևիկի Մաևուկյւսնից հօզուտ Գւսվւսո համայնքի բյուջե գանձել ըևդւսմենը 13 
338/տասևերեք հազար երեք հարյուր երեունութ/ ձձ դրամ, որպես 05-025-118-024, 05-025-075-004, 05-025– 
104-018, 05-025-073-048, 05-025-073-050,05-025-073-023, 05-025-124-013, 05-025–1 18-01 1,05-025֊122–124 
կադաստրային ծածկւսզրերով զույքևյւի զույքւսհւսրկերի գումար, նեյուայւսլ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կւսրզով բոդոքարկվևլ Գավսսփ համւսյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու սւմսվա ընթսւցքում կամ ձայսատանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժսւմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչսդոսրության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված կւսրզով այն ենթակա է հարկադիր 
կատւսրման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկադիր կատարումն ւսպահովոդ ծսասւյության միջոցով ւսնբողոքարկելի 
դւսռնւսլուց եուսմսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշման կւստարման ընթսւցբի նկատմսւմբ հսկոդությունն իրականսւցնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ ե մտնում րնդունմւսն մասին օյւևնքով սահմանվւսծ պսւտշաճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդոդ օրը։

/ձԱՄԱՅՆՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ԱԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

շօռ  թ.
ք.Գավսա

Հ է



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աս սսսնի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվսւռ հսււքայեք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 Ձ̂Ն֊ ՁրւզՅ§հՋզՁր6էՁրսո@§րոՁւեօօա

Ո Ր Ո Շ  Ո1՝ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի 1Տ1 1144-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վւսհրամ Դանեփ Գրիզորյանը (ւսնձնսւզիր 4190386877, ՀԾՀ 1604780029 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մւսրզ, Գավսւո համայնք, զ. Գեղարքունիք Սիմոև Գրիզորյան փ. տուն 7) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սւսհմանւ|ած կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու սււսրաականությունները, ինչի կւսւզակցությամբ 2022 թվակաևի ղեկաեմբերի 5-իև 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գւսվաոի համայնքապեսոսրանի ւսշխասւակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումսւրների զւսնձման հարցի քննության նսյւսաակով։ «Վայւչարարության հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետությւսն օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցվսւծ 
ն իրսւկանացված վարչական վարույթի ընթացքու մ զործի փաստական հսւնզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքում, բւսցահայտելով զործի բոլոր հսւնզամանքներր, 
վարչական մարմինը հաստսւտված է համարոււք հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվւսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ հւսմարվող Գավաո համայնքի 05-025-0101-0136, 05-025-0116-0105, 05– 
025 0048 0005,05 025 0119 0050,05 025-0105 0091,05 025 0101 0006, 05 025-073 008, կաղաստրային 
ծածկազրերով հողսւտեսքը հանղիսաևում է Վւսհրամ Դանելի Գրիզորյսւնի սեփւսկանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթսւկա զույքսւհարկր կսւզմում է 23380/քսաներեք հազար երեք 
հարյուր ութսուն/՛ՀՀ ղրամ, ինչը 2008 2021 թթ. ժամւսնակահատվւսծում չ)ւ վճարվել, իսկ Վւսհրամ Դանեփ 
Գրիզորյանի կողմից ևշված ժամանակահսւտվածի զույքսւհւսրկը օրենքով սւսհմւսնված ժամկեսաւմ 
չվճարելու ւսրղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար ւռույժ 11685/տասնմեկ հազար վեց հարյուր 
ութսունհինզ/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվակսւնի ղեկաեմբերի 5-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվւսոի հսււհսյնքապետարանում հսւրուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնակւսներում 2022 թվակաևի ղեկտեւքբերի 19-ին հրւսվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսւտշաճ ծանուցվել է /հիմք 05.12.2022թ. ծանուցում ՋշժՅրՁր.Ձրո 
կայքում/Վահրամ Դանելի Գրիզորյանը։ Վևրջինս չի ներկսւյացել վարչական ւիսրույթի լսումներին։
19.12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են սյատշաճ ծւսնուցվսւծ Վահրամ Դանեփ 
Գրիզորյանի բացակայ ո ւ թ յ ա մ բ:



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհմանադրությաև 45-րդ հոդվածի համաձսւյե՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով ե տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնբային րյուջե 
մոսոքսւդրփպ պարսոսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ՀՀ Պարկային օրենսդրրի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությսւն իրավունքով պաականող հսւրկման օթյեկա հսւմարվոդ անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարդով ձայաստաևի ձանրապետության հսւմայնքների րյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կսփւված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական դոյւծունեությսւն սւրդյուևքներից։ 
ձամաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրրի 236-րդ հոդվածի կադմւսկերպություեեերը ե ֆիդիկւսկան սւնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսդրրի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանված 
դեպքերում ու կսւրդով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի սւսւրտավորության դումարները / անշարժ 
զույքի դտնվելու վայրի համայնքի րյուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս դեկտեմրերի 1-ր ներաոյալ 
հաշվի աոնելով սույն հոդվածով սահմանված աուսնձևւսհատկությունները։ 
ձամաձայն ՀՀ Պարկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեդւսկան հսւրկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կատարուն/մւսրում՛ է համարվում Օրհնսդրքիև համապատասխան 
հւսշվւսրկված վճւսրմւսն ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա դծով տույժերի և /կւսմ/ տուդանքների 
դումարևևրի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտւսվորությունը հաշվաոոդ տեղական 
րյուջեի դաևձապետական հաշվին։ ձամաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է ւոույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեդւսկան ինքնւսկառավարմւսև մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական յիւսդորություն, օրենքով սահմանված կսւրդով կսպմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյսդից ե դեկավսւրվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավակաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարմսւն մասին», «Վարչարւսրության հիմունրների 
ե վարչական վւսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդւիսծներով, որոշումեմ

1. Վւսհրւսմ Դւսնելի Գրիդորյսւևից հօդուտ Գավսա համայնքի բյուջե դւսնձեյ րնդւսմենր 35065/երեսունհինդ 
հազար վւսթսունհինգ դրամ, որպես 05-025 0101 0136, 05-025 0116-0105, 05 025 0048-0005, 05-025–
0119-0050, 05-025-0105-0091,05-025-0101-0006, 05-025-073-008 կտդաստրային ծւսծկադրերով դույքերի 
դույքահարկերի գումար, ևերւսոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարդով բողոքսւրկվել Գավսաի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթսւցքում կամ ձւսյաստանի ձանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատսւրելու դեպքում, «Վարչարւսրության հիմունրների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմանված կարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կւստարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծառսւյության միջոցով անբոդոքարկելի 
դաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կաաարման ընթւսցքի նկատմամբ հսկոդությունն իրականացնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւոնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հսւջորդոդ օրը։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այւսսաանի 2սւնրապետության Գեդարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեդարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^սոզպ>հՋզՋք6էՁրՅՈ@§աՋմ.(։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
19 ԳԵԿՏԷՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի X 1145-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վադարշսւկ Գսւրեզինի Կարապեայաևը (անձնսւզիր 001852268, 2 0 2  1301592965 հաշվսաված 
22 Գեդարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Նորաաուս Սեանի փ. 1 նրբ., 5 ա) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող ււուբյեկա, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու ւզարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին 
«Վա յ՜ւչւս ր ա րութ յ ան հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,թ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի ւսշխաաակազմում հւսրուցվել է վարչական վարույթ՜ 
զույքահարկի զումարների զանձման հսւրցի քնևության նսրստւսկով։ «Վարչարարության հիմունքների ե 
վարչական վարու յթի մասին» 2այւսսաաևի 2ւսևրապեաության օրենքով սահմանված վարզով հարուցվւսծ 
ե իրականսւցված վարչական վարույթի րնթացքում զործի փաստական հւսնզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության ւսրդյունքում, բացսւհայտելով զործի բոլոր հանզամանքները, 
վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՄԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամւսձսւյն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ ի կողմից տրսւմադրված 22 2արկսւյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվոդ օբյեկտ հւսմարվոդ Գավաո համայնքի 05-071-0084-0003 ,05-071-0118-0001,05– 
071-0330-0136,05-071-0259-0015,05-071 0240 0166,05 071-0216 0155 կադաստրային ծածկւսզրերով 
հոդատեսքը հանդիսանում ե Վադարշակ Գսւրեզինի Կարապետյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակսւ զույքսւհարկր կսւզմում է 97382/ինսունյոթ հազար երեք 
հսւրյուր ութսուներկու/ 22 դրամ, ինչը 2008-2021 թթ. ժւսմանակահատվւսծում չ|՜ւ վճսւրվել, իսկ Վադարշակ 
Գսւրեզինի Կարապետյանի կողմից նշված ժամանսւկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու ւսրդյունքում աուսջացեյ է զույքահարկի համար տույժ 43355/քսւոասուներեք 
հազար երեք հարյուր հիսունհիևզ/ 22 դրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսոի համայնքապեսոսրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվականի դեկտեմբերի 02-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով սյատշւսճ ծսւնուցվել է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում ՋշժսրՋրատ 
կսւյքում/ Վադարշակ Գսւրեզինի Կարւսպետյանը։ Վերջինս փ ներկւսյսւցել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 0 2 .12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվելեն պւստշաճ ծանուցված 
Վադարշակ Գսւրեզինի Կարապետյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմանադրությւսն 45-րդ հոդվածի համսւձայե՝ յուրաբւսնչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կամ համայևքսւյին բյուջե 
մուտքադրվոդ պարտադիր այլ վճարումներ։
ձսւմաձայն 22 2արկսւյին օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույրի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփակւսնության իրսւվունրով պատկանոդ հւսրկման օրյևկտ հսւմարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված վարդով 2այաստանի 2անրւսպետության համսւյնքների րյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախփսծ չէ հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեությւսն արդյունքևերից։
2ամաձայև 22 հարկային օրենսդրքի 236 րդ հոդվածի կսպմսւկերպությունները ե ֆիզիկսւկան անձիևք 
անշարժ զույքի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231 րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեսյքերում ու վարդով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի պւսրտավորության դումարները/ անշարժ 
զույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ 
հսւշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոանձնահսւտկությունները։
2ամաձայն 22 2սւրկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կատսւրում/մարում է համւսրվում Օրեևսդրքին համապատասխան 
հաշվսւրկված վճարմսւն ենթակահսւրկի, ինչպես նւսե դրա դծով տույժերի և /կամ/ տուդաևքների 
դումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պւսրտւսվորությունը հաշվւսռոդ տեղական 
բյուջեի դանձասյետական հւսշվին։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։
2սւմաձայն «Տեղական իևքնակառավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզորություև, օրենքով ասհմանվւսծ կւսրզով կսպմակերպում է զույքահարկի 
դանձումը, ինչպես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճսւրոդ անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրզով կիրաոում է համապատասիւան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից ե դեկավստվելով 22 Սահմսւնադրությամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառափսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ն վարչական վւսրայթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58 60 րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Վադարշակ Գարևդինի Կարապեսդանից հօդուտ Գսւվսւռ համայնքի բյուջե դսւնձևլ ընդամեևր 
140737/մեկ հարյուր քառասուն հազար յոթ հարյուր երեսունյոթ/ 22 դրամ, որպես 05-071 ֊0084-0003 ,05– 
071-0118-0001,05-071-0330-0136,05-071-0259-0015,05-071 ֊0240-0166,05-071 ֊0216-0155 կադաստրային 
ծածկադրերով դույքերի դույքահարկերի դումսւր, ներառյալ տույժերը։

2. Սույն որոշումը կարող հ վարչական կւսրզով բոդոքարկվևլԳավւսռի համայնքապևտին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ամսվսւ րնթսւցքում կամ 2այտստանի 2անրւսպետության վարչական դատարան՜ 
երկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կւսրզով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՜ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմւսն կատարման ընթսւցքի նկատմւսմբ հսկոդությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պսոոշսւճ իրազեկելու 
օրվսւն հաջորդոդ օյ՜ւը։

Հ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՍ.ՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաերապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §3\,ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@ԶրոՅմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
19 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1146-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Պւսբլռւշ Վանիկի Հստությունյւսնը (անձնւսզիր .ՃՂ 0376377, ՀԾՀ 2304570313 հաշվառվւսծ ՀՀ 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Նորաաուս Գր. Լոաավոյւչի փ .8երբ.,  11ա) հաեղիսանսւլով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հսւրկային օրեևսզրքով սահմանված կարգով չի կւսաւսրել զույքւսհարկ 
վճսւրելու պարսաւ կանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 15֊ին 
«Վւսրչարւսրության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթսւկեաի հիմքով Գավսաի համայնքւսպեաարաևի ւսշխաաւսկազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նսրսաակով։ «Վարչարարության հիմունքների ն 
վարչական վստույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեւոության օրենքով սահմանված կսւրզով հսւրուցված 
և իրականացված վարչական վստույթի ընթացքում գործի փաստական հաևգամւսնքների 
բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկաիվ քննության արղյունքում, բւսցւսհայաելով գործի թոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմինը հասաւսաված Է համարում հեահյւսլր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵևՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ֊ ի  կողմից արսւմաղրված ՀՀ Հսղւկային օրևնսգրքով սահմանված 
զույքահարկով հւսրկվող օբյեկտ հւսմւսրվող Գավսւռ համայնքի 05-071-0225-0135,05-071-0261-0029,05-071– 
0235 0021,05 071-0326-0021 կաղւսստրւսյին ծսւծկազրերով հողատեսբը հսւնղիսւսնում Է Պաբլուշ Վանիկի 
Հա րո ւ թ յ ո ւևյ ւս ն ի ս ե փ սւ կ ւս ն ո ւ թ յ ո ւնը։
Անշարժ զույքերի համար վճստման ենթակա զույքահարկր կազմում Է 55499/հիսուևհինգ հազար չորս 
հստյուր ինևսունիևը/ ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2008-2021թթ. ժւսմւսնակահատվածում չի վճսւըվել, իսկ Պաբլուշ 
Վանիկի Հարությունյսւնի կողմից նշված ժւսմանակահատվածի զույքահւսըկը օըենքով սահմանված 
ժամկետում չվճւսրելու սւրղյունքում առաջւսցել Է զույքահարկի համար տույժ 26158/քսանվեց հազար մեկ 
հստյուր հիսունութ/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարու թյան ե վարչական վստույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1֊ ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի հւսմայևքասյետւսրանում հսւրուցված վարչական 
վստույթի շըջանսւկաներում 2022 թվականի ղհկտեմբերի 02-ին հրավիրվել եև վսղ՜ւչակաև վստույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով սրաոշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 15.1 1.2022թ. ծանուցում 32մ3ր3ր.3ա 
կայքում/ Պաբլուշ Վանիկի Հարությունյւսնը։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական վստույթի լսումնեըին։
0 2 .12.2022թ. վարչական վարույթի լսումն եյ՜ւն իրակսւնացվել են պւստշաճ ծանուցվսւծ Պաբլուշ Վանիկի 
Հարությունյսւնի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՐ1ՐՈԻՄԸ

22 Սւսհմանւսդրության 45-րդ հոդվւսծի համաձայն՝ յու րւսքանչյու ր ոք պւսրւոավոր հ օրենքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծևյ հարկեր, տուրքեր, կատարէդ պետական կամ համայնքային 
յդուջև մուտքսպրվոդ պւսրտադիր այլ վճարու մներ։
2ւսմաձայն 22 2ւսրկային օրենսդրքի 224-րրյ հոդվածի անշարժ դույքի հարկր հարկ վճարոդնևրին 
սեփականության իրւսվունքով պատկւսնող հսդւկման օրյևկտ հւսմւպ՜ւվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով 2այսւստանի 2սւնրապևտու թյւսն համւսյնքների բյուջեներ վճսւրվոդ տեդակսւն 
հարկ հ. որր կախվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։
2սւմաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կադմւսկերպու թյու ննևրը ե ֆիդիկական անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումսւրներր /այդ թվում Օրենսդրքի 231 ֊ր դ  հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված դեպքերում ու վարդով հսւշվսդւկված անշարժ դույքի հարկի պարտւսվորության 
դումարնևրր / անշարժ դույքի դտնվեյու վայրի համայնքի քյուջե ևն վճարում մինչե հարկային տարվա 
դեկտեմբերի 1 ֊ը  ներսայալ հաշվի առնելով սույն հոդվսւծով սահմանված ււաաևձնսւհատկությունները։ 
2ամւսձայն 22 2սւրկային օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տևդսւկան հւսրկևրի դծով հարկային 
պւսրտավորություննևրի կատսւրում /մարում/ 1, հւսմարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկվսւծ վճարմսւն ենթակահսւրկի, ինչպես նւսէւ դրւս դծով տույժևրի ե /կամ/ տուդանքնևրի 
դումարնևրի վճարումր համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունր հւսշվառոդ տևդական 
քյուջևի դաևձապետւսկան հաշվին։ 2ւսմաձայն 22 հւսրւրսյին օրենսդրքի 401 րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետնևրից ուշացնեդու դեպքում ժսւմկևտանց յուրաքսւնչյուր օրվա համար 
հարկ վճարոդը կամ հարկային դործւսկւսլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2սւմաձայն «Տեդական ինքնակսաավսւրման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի դեկավարը 
որպես սեփական լիւսդորույպուն, օրենքով սահմանված Լյարդով կադմակևրպում 1, դույքահարկի 
դանճումր, ինչպես նսւե տեդական հարկերը, տուրքերը էւ վճարները չվճւսրող անձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրսաում ե համապատասխան միջոցներ։
Ե լնելով վերոդրյւսլից ե ղեկավարվելով 22 Սահմանադրությամբ, 22 հարկային օրենսդրքով, 
«Նորմւստիվ իրավակւսն ակտևրի մասին», «Տեդական ինքնակսաավարման մասին», 
«ՎարչարարուլՅյան հիմունքների ե վարչական վարույյոի մասին» 22 օրենքի 53 ֊րդ , 58–60֊րդ 
հոդվւսծներով, որոշումեմ

1. Պսւքյուշ Վւսնիկի 2արությունյւսնից հօդուտ Գւսվառ համայնքի բյուջե դւսնձել րնդամևնր 
81657/աթսանմևկ հադսւր վեց հարյուր հիսունյոթ/ 22 դրամ, որպես 05-071-0225-0135,05-071-0261֊ 
0029,05-071-0235-0021,05-071-0326-0021 կադսւստրային ծւսծկադրևրով դույքերի դույքսւհարկևրի 
դումար, ևերսայալ տույժերը։

2. Սույն որոշումը կարոդ է. վարչական կսւրդով բոդոքւսրկվևլ Գսւվաոի համւսյնքապևտին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթւսցքում կամ 2այաստւսնի 2անրապեսաւթյան վարչական 
դատարան՝ երկւսմսյա ժսւմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատւորելու դեպքում, «Վւսյ՜ւչարւսրությւսն հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հոդվածով սահմանված վարդով այն ևնթակւս 1; հարկադիր 
կատւսրմաև՝ 22 ԱՆ 2ւսրկսւդիր կատարումն սւպահովոդ ծւսռայության միջոցով ւսնբոդոբւսրկևւի 
դւսռնալուց եռամսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշման կսսոարման րնթացքի նկատԱ՚ամբ հսկոդությունն իրսւկանացնոււէ է Գավառ 
համայնքի ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնդունման մասին օրենքով սահմանվւսծ պատշաճ իրազեկել 
օրվան հւսջորդոդ օրը։

ք/Հ1՛

ՈԼ

շ օ թ –
ք.Գավ

ՀԱ Մ Ա ՅՆ Ք Ի ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրւսպեւոության Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավար;, (0264)23423, (0264)22338 |^ՅոգՅ§հՅգՅթ6էՅրՅՈ@§ուՅւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվւսկանի Ի1 1 147-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Լևիկ Ջւսնիբեկի Մխեյաևը (աեձնազիր .ՃՆ՛ 0223891, ՀԾՀ 3310600538 հաշվւսռված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավսա համայնք, գ ֊ Նորաաուս Սևանի փ. 20 նրր.,16 ա) հւսնղիսանալով 
զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրգով չի կսւաարել զույքահարկ 
վճարելու պսւրաականությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվսւկանի նոյեմբերի 15-ին 
«Վարչարարությաև հիմունրների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գւսվսաի համայնքապեասւրանի աշխւսաակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ 
զույքահւսրկի գումարնեըի զսւնձման հարցի քննությսւն նպատակով։ «Վարչարւսրության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայասւոսւևի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված 
ե իրւսկանւսցված վարչական վարույթի ընթացքում զոյւծի փաստական հանզամաևքների 
բազմակողմանի, լյրիվ ե օբյևկսփվ քննության ւսրղյունքում, բացսւհւսյտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մւսրմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ ի կողմից տրամւսղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գավսա համայնքի 05-071-0022-0011,05-071-0022-0013,05-071– 
0331 0035,05-071-0312-0018,05 071 0251 0007,05 071 0214 0050,05 071 0231 0067 կւսղաստրային 
ծսւծկագրերով հողատեսքը հանղիսւսնում է Լևիկ Ջւսնիբեկի Մխեյւսնի սեւիականությունը։
Անշարժ գույքերի համար վճսւրման ենթակսւ գույքսւհարկը կսւզմում է 118380/մեկ հարյուր 
տասնութ հազար երեք հարյուր ութսուն/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2008 2021թթ. ժամանակսւհատվածում չի 
վճաըվել, իսկ Լևիկ Ջսւնիբեկի Մխեյսւնի կողմից նշված ժւսմանակահատվւսծի գույքսւհարկը օրենքով 
սահմանված ժամկետում չվճարելու ւսրղյունքում առաջսւցել է գույքահսւրկի հտմւսր տույժ 
54272/հիսունչորս հազար երկու հարյուր յոթսւնասուներկու/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվակսւևի նոյեմբերի 15-ին «Վարչարարությսւն և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվսաի համայնքապետարսւնում հւսրուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի ղեկտեմթերի 02-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսւտշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 15.11.2022թ. ծանուցում Ձ7.ժւՄՋր.Ջրո 
կայքում/ Լևիկ Ջւսնիբեկի Մխեյաևը։ Վեըջինս չի նեըկւսյւսցել վարչական վարույթի լսումներին։ 
02.12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվհլ են պսւտշաճ ծանուցվսւծ Լևիկ Ջանիբեկի 
Մխեյսւնի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաեադրությաե 45-րւլ հոդվածի հւսմաձայե՝ յուրւսքանչյուը ոք պւսրտավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով և տափով մուծել հարկեր, ւոուրթեր, կսւաարել պետական կամ համայևքւսյին բյուջե 
մուտքազրվալ պարտադիը այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ ձարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվսւծի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավուևքով պաւոկանող հարկման օբյեկտ հսւմարվոդ անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարդալ ձայասսսսևի ձանրապետությւււն համւսյնքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որը կսփւվւսծ չե հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձամւսձայև ԼԼ հարկային օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կսպւ1ակերպություննևրը ե ֆիզիկւսկան անձիևք 
անշարժ զույքի տարեկան զոււքարները /այդ թվոււէ Օրենսզրք|ւ 231 րդ հոդվածի 3-րդ մսւսով սահմանված 
դեսյքերում ու վարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության զումարները / անշարժ 
զույքի զտևվևլու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հւսշվի սանելով սույն հողվածով սահմանված առանձնահատկությունները։ 
մսւմաձայն ԼԼ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի զծով հարկային 
պարտսւվորությունների կսւտարում /մարոււէ/ Է հաւքարվոււք Օրենսզրքին հւսլքապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նւսև դրս։ զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքների 
զումւսրների վճարոււ1ը համապատասխան հարկի զծով պարտւսվորությունը հաշվառոդ տեղական 
բյուջեի զաևձապետական հաշվիև։ ձամսւձայն ձձ հսւրկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժւսմկետներից ուշացնելու դևւդքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համւսը 
հարկ վճւսրոդը կամ հարկային գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձւսմաձայն «Տեղական ինքնակսաավարլքւսն ւքասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված վարզով կւսզմսւկերպում Է զույքահարկի 
զսւնձումը, ինչպես նւսհ տեղական հւսրկերը, տուրքերը հ վճարները չվճսւրող անձանց նկատմսւմբ 
օրենքով սահմւսնված վարզով կիրաոում ե համսւպատւսւփւան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյսւլից և դեկւսվսւրվելով ձձ Սահմանադրությւսւքբ, ձձ հարկային օրեևսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսն սւկտերի մասին», «Տեղական ինբնակւսռսւվստման մասին», «Վարչարարությւսն հիմունքների 
և վւսրչւսկան վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60-րդ հոդվսւծներով, որոշումԼմ

1– ենիկ Ջանիբեկի Մխեյանից հօզուտ Գավւսո համայնքի բյուջե զսւնձել ընդսւմենը 172652/մեկ հարյուր 
յոթանսւսուներկու հազար վեց հարյուր հիսուներկու/ ձձ դրամ, որպես 05-071-0022-0011,05-071-0022– 
0013,05-071 –0331-0035,05-071-0312-0018.05-071-0251-0007.05-071-0214-0050,05-071-0231֊
0067 կադաստրային ծածկազրերով զույքերի զույքահւսյւկերի զումւսր, ներսայալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող ե վարչական վարզով բողոքւսրկվել Գափսոի հսւմայնքապետին դրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվւս ընթացքոււէ կամ ձայասւոանի ձանրսւպետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչաըարությսւն հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սւսհմանված վարզով այն ենթակւս ե հարկադիր 
կատայււքւսն՝ ձձ ԱՆ ձարկսւդիր կատարումն ապահովող ծաոայությւսն միջոցով ւսևբողոքարկելի 
դւսռնալուց եռւսմսյա Ժւււմկեւոոււ1։
4. Սույն որոշմւսն կատարման րնթացքի նկատմամբ հսկոդությունն իրականացնում ե Գավաո համայնքի 
դեկավարր։
5. Սույն ոյւոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդունման մւսսին օրենքով սահմանված պսւտշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հսւջորդոդ օրը։

20 Հ խ
ք.Գւսվ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ * 1

Հայասւոանի Հաևրապետո։ թյան Գեդսւրքունիքի մարզի Գափսռ համայնք

ՀՀ, Գեդսւրքունիքի մարզ, ր. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՁ§հՁզՁք0էՁրՁՈ@§րոա1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ա 1148-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Մ ԵՓ ԱԿ ԱՆ Ո Ի ԹՅ Ո ԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվսւրվելով «Նորմւսաիվ իրավակսւն սւկսւերի մասին» Հայասաւսնի Հանրապեաության 
օրենքի 1-ին հոդվածի 2՜րզ մասի, 23-րզ հոդվածի, «Տեդակաև Ինքնակսաավարման Մասին» 
Հայաստանի Հանրսււդնտության օրեևքի 35-րդ հոդվածի 1-իև մասի 16) և 24) , 43-րդ հոդվածի 1– 
ին մասի 3) կետևրի, Հայաստանի Հաևրապետու թյան հոդային օրենսդրքի 67-րդ, 68-րդ 70-րդ 
հոդվածևերի դրույթներով, հիմք րնդունեյով Գւսվւսոի հսսքւսյևքւսւււետւսրանի սւճուրդային 
հւսնձևաժոդովի 20.12.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձւսևազրություններր, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Գավաո համայնք զյուդ Սարուխւսն, Սիւսմանթոյի ւիոդոց Ի16 հւսսցեի համայնքւսյին 
սեփւսկանույպուն հաևդիսւսցոդ (անշւսրմ զույքի նկատմւսմբ իրւսվունքների պետական 
զրսւնցման վկայական 14092022-05-0007) բևտկավայրերի նպսւտակային նշւսնակության, 
բնակեյի կառուցապատմւսն զործաոնւսկան նշւսնակության սահմսւնափակումներ չունեցա՜յ
0.054781՛։ա մակերեսով հոդամասը բնակելի տուն կսաուցելո։ համար 434 000 /չորս հարյուր 
ևրեսունչորս հազար/ ՀՀ դրալք ընդհանույւ արժեքուԼ օսսսրել սւճուրդում հաղթող ճանւսչված 
Սսսսլիկ Կարապետի Մլքևյաևին։
2. Իրւսզեկե| սւճուրդում հւսդթոդ ճսւնւււչվւււծ Ստւսյիկ Կւսրսսդետի Մլքեյւսնին, որ նա 
պարտավոր հ սաաևօրյա մւսմկևտոսք վճւսրեյ 2022 թվակւսնի դևկտեւքբերի 2 0 ֊ի ն  կայացած 
աճուրդի սւսկւսրկա յՅյուննևրի րնթւսցքում իր աուսջարկւսծ զինն ււււքբոդշությւսւքբ, ինչպես նւսև 
նշվւսծ հոդւսւքասի պետական զրւսնցւևսն հւսւ1ւսր Գավաո հաւքայնքի կւսւուսրած 35000 
/երևսունհինզ հւսզար/ ՀՀ դրւսմի փոխհատացմսւն զումարը։
3. Հւսևձևարարել համայնքաւդետւսրւսևի աշխւստակազմի իրավաբաևական բւսմնի ւդետ Արա 
Վոյոդյւսյի Գհորզյանին 2022 թվւսկաևի դեկւոեւքբերի 20-ին կւսյացւսծ ւսճուրդում հսւդթոդ 
ճանւսչվսւծ Ստւսյիկ Կւսրւսւդետի Մլքեյւսնի կոդլքից զոււքւսրն ւսմբողջովյ՜ւն վճւսրելուց հետո նրւււ

քի պւսյւ1սւնւսզիր։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

դաւկլքանը հաջորդոդ օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստւսնի Հանրապևւոությւսն Գեզսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեզսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՅ§հՅզՅթ6էՅրՅՈ@§րո311.<։օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվւսրվեյով «Նորմաաիվ իրավակւսն ւսկաերի մասին» Հւսյւսսաանի Հանրւսպեաությւսն 
օրենքի 1-ին հոզվսւծի 2-րզ մսւսի, 23-րզ հոզվսւծի, «Տեզսւկան Իևքնակսւռավարման Մասին» 
Հայասսոսնի Հանրապետութեան օրենքի 35-րզ հոզվսւծի 1-ին մսւսի 16) ե 24) , 43-րզ հոզվսւծի 1– 
իև մասի 3) կևւոերի, Հայասաանի Հաևրսւպետության հոզային օրենսզրքի 67-րզ, 68-րզ 7 0 ֊ր զ  
հոզվսւծների զրույյՅներով, հիմք րնզունեզով Գսւվառի հւսմայնքաս|եաարանի աճուրզւսյին 
հանձնսւժոզովի 20.12.2022թ. թիվ 1 ե թիվ 2 սւրձանազրությունները, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Քւսզաք Գավսւռ, Ա. Ռսկանյաև փոզոց Ի19/65 հսացեի համայնքային սեփակսւնություն 
հանզիսսւցոզ (անշարժ զույքի նկաամամր իրւսվուևքևերի պեաակւսն զրւսևցման վկայական 
14092022-05-0033) բնակավւսյրերի նպսոոակւսյին նշանակությւսն, բևւսկեյի կառուցասյատման 
զործառնւսկաև նշւսնակույ^յւսն սահմանսւփակումնևր չունեցա՜յ 0.0032հւս մակերեսով 
հոզամասը ավաոանակ կառուցելու համար 40 000 /քառասուն հազար/ ՀՀ զրամ ընզհանուր 
արժեքով օտւսրևլ աճուրզում հսպթոզ ճանսւչւիսծ Հյոսչիկ Հայկի Ազիրևկյւսնին։
2. Իրազեկել աճուրզում հսւզյծոզ ճանաչված Հրսւչիկ Հսւյկիի Ազիրևկյւսնին, որ նա պւսրւոավոր ե 
տւսսնօրյա ժսւմկետում վճսւրեյ 2022 թվւսկւսնի զեկտեմրերի 20-ին կայացած աճուրզի 
սակարկությունների րևթացքում իր առաշարկւսծ զինն ամրոզջաթյամր, ինչպես նսւն ևշվւսծ 
հոզւսմւսսի պետական զրանցմաև համար Գավսւռ համայնքի կւստարած 35000 /ևրեսունհինգ 
հազար/ ՀՀ զրամի փոխհաւոուցմաև՛ զումւսրը։
3. Հանձնարսւրել համայևքւսպետարաևի աշխասոսկազմի իրավարանւսկան րսւժևի պետ Արա 
Վոյոզյւսյի Գևորզյսւնին 2022 թվւսկւսնի զեկտեմրերի 20-ին կայացած աճուրզում հազթոզ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվւսկաևի 1Տ1 1149-Ա



/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոանի Հսւերասյեաու թյաե Գեդարքունիքի մարզի Գաւ)աո հւււլքայևք

ՀՀ, Գեդարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^Ձ\,ՅրւզՁ§հՁզՅր0ւՅրՅՈ@§րոՁւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 ԳԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 1150-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՍ ԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմասւիվ իրավակաե ւսկաերի մասին» Հայւսսաանի Հանրապեաության 
օրէնքի 1-ին հոդվածի 2-րզ մասի, 23-րրյ հոդվածի, «Տեղական Ինքնակաոավարման Մասին» 
Հսւյասաաևի Հանրապեաության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16) և 24) , 43-րդ հոդվածի 1– 
ին մասի 3) կեաերի, Հայասւոանի Հանրապեաու թյսւն հողային օրենսզրքի 67-րդ, 68-րդ 70-րդ 
հոդվւսծների դրույթևերով, հիմք ընդունեյով Գավւսոի հւսմւսյնքապեաարանի աճուրդւււյիև 
հանձնւսժոդովի 20.12.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 ւսրձանւսզրություններր, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Քադաք Գավաո Ազաաության փողոց Րմ 17/51 հասցէի հւսմայնթային սեփականություն 
հանդիսացող (անշարժ զույրի նկաամամր իրւսվունքների պեւուսկան զրաևցման վկայական 
20092022-05-0034) րնակւսվայրերի նպաւուսկային նշւսնակոևթյան, բնակելի կաոուցսւպաաման 
զործսանական նշանսւկության սահմանափակումևևր չունեցող 0.00223հւս մակերեսով 
հոդւսւքասը ավտուոևակ կաոուցելու համար 28 000 /քսանու թ հւսզւսր/ ՀՀ դրւսւք րնդհւսևուր 
արժեքով օտւսրել սւճուրդոււք հադթոդ ճւսևւսչվւսծ ՎԱրդուհի Խաչիկի Վարււյևւռյանիև։
2. Իրազեկել սւճուրդոււք հադթոդ ճւսնւսչվւււծ Վւսրդուհի Խւսչիկի Վարպեսւյանին, որ նա 
պւււրտւսվոր է աւսսնօյդա ժամկեաում վճւսրե| 2022 թվւսկւսնի դեկաեմրերի 2 0 ֊ի ն  կայացւսհ 
աճուրդի սւսկւսրկա թյունևևրի րնթւսցքուլք իր ւսոաշարկած ցինն ւսւքբոդշությւսւքբ, իևչպես ևւււև 
նշվսւհ հոդււււքւսսի ւդեսւակւսն զրւււնցւքան հւսմար Գավաո հւսւևււյևքի կաաարած 35000 
/երեսունհինզ հւսզւււր./ ՀՀ դրամի փոխհաւոուցւքան (յոսքարր։
3. Հւսնձնարսդ՜ւել հալքայնքապևաւււրւսևի աշխաւոակազլքի իրւսվաբւսնակւււն բաժևի պետ Արա 
Վոլոդյւսյի Գևորզյւսնին 2022 թվականի դեկտեւքբերի 20-իև կւսյւսցած սւճուրդոււք հւսդթոդ 
ճանսւչվւււծ Վւսրդուհի Խաչիկի Վւսրպետյւսնի կոդլքից զումւււրն ւսւքբոդջովիև վճսւրելուց հետո

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապեւռության Գեդաըքուևիքի մստզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§րոՅմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թվակաևի Ի11151-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավաքվելռվ «Նորմաաիվ իրւսվական ակաերի մասին» Հայաստանի Հանրապեաության 
օրենքի 1 ֊ի ն  հողվածի 2-րղ մասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղական Ինքնակառսւվւսրման Մասին» 
Հայաստանի Հանրապեաության օրենքի 35-րդ հողվածի 1-ին մասի 16) և 24) , 43-րղ հողվածի 1– 
ին մասի 3) կևտերի, Հայաստանի Հանրապետու թյան հողային օրևևսզրքի 67-րդ, 68-րդ 70-րղ 
հողվւսծների ղրույթներով, հիմք ընղունեյով Գւսվառի համայևքապետւսրւսևի սւճուրդային 
հանձնաժողովի 20.12.2022թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձանազրությունները, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Քաղ աք Գավառ Հացւսռատ թաղամւսս Հ. Արրահամյան 2-րղ փողոց Ի42/2 հասցեի 
համայնքային սեփակւսնություն հանդիսացող (անշարժ զույքի նկատմամբ իրավուևքևերի 
պետական զրանցման վկայական 13122022-03-0066) բնակավայրերի նպատւսկային 
նշանակության, հասարակական կսաուցապւստմւսն զործսանակսւն նշանակության 
սահմանափակումնևր չունեցող 0.00528հա մակերեսով հողւսմասը սանտրի և սպասւսրկման 
կետ կառուցևլու համար 6 5 0 0 0 /վաթսունհինզ հազար/ ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով օտարել 
աճուրդում հսւդթոդ ճանւսչված Մսւնվևլ Հայկսւզի Ավետիսյանին։
2. Իրազեկել աճուրդում հսւդթոդ ճաևաչված Մսւնվեյ Հայկազի Ավետիսյանին, որ նա պարտավոր 
Է տասնօրյա ժամկետում վճարել 2022 թվակւսնի դեկտեմբերի 20-ին կայացած աճուրդի 
սսւկսւրկությունների րնթացքում իր առաջարկած զինև սւմբոդջությամբ, ինչպես նւսն նշված 
հոդամասի պետական զրանցման համար Գավսա համայնքի կատսւրած 35000 /երեսունհիևզ 
հսւզւսր/ ՀՀ դրամի փոխհսւտուցմաև զումւսրը։
3. Հանձևարսւրել համայնքապետւսրանի աշխւստակազմի իրսւվաբանական բաժնի պետ Արա 
Վոլոդյւսյի Գեորզյւսևիև 2022 թվակւսնի դեկտեմբերի 20-ին կայացած աճուրդում հսւդթոդ 
ճւսնւսչված Մսւնվեյ Հայկազի Ավետիսյւսնի կողմից զումարն սւմբոդջովին վճւսրեյուց հետո ևրա 
հետ օրենքով սահմանված կարզով կնքեյ զույքի սաուվաճսաքի պայմաևազիր։
1. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում.պ^.շաոնսւկսւն

ՀԱՄԱՅՆՔ

20*ՏՀթ.

ակմաևը հւսջորդոդ օրը։

ՄԱՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ

Օ ....1...



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյասաաեի Հւււնրապեաությւսն Գեղսւրւ՜ւուեիքի մարզի Գավաո հսւլքայնք
ՀՀ, Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՅՆա5զՅբհՋզՁք6էՅրՁո(5)բրոՁմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 1 152-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱ՜Կ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ8ԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ո-իսսս Հրաչիկի Արհշսւայսւելւ (անձնւսզիյ։ ՃԲ0533781, ՀԾՀ 8007660445 հաշվաովսւծ ՀՀ 
Գեղւսրքունիքի մարզ, Դափսո հսւմայեբ, զ. Կարմիրզյուղ, Ազսոասթյան փող. 3 րզ երբ 25/ 
հանղիսւսնալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հսւրկայիե օրենսզրքով սահմանված վարզով չի 
կաւոարել զույքահարկ վճարելու պարաւսկանու|ժյունևերը, ինչի կապակցությսսքբ 2022 յ՜ծվսւկանի 
ղևկւռեւքբերի 06 ին «Վւսրչարււղւույպան հիմունքների ե վարչական ւիսրույթի ւ1ւսսին» ՀՀ օրենքի 30 րղ 
հողվսւծի 1 ֊ին ւ(ւււսի ,,բ" եևյժւսկեւոի հիմքով Գավւսոի հււսքայնքաւղևաարաևի ւսշխւսսսսկազլքում՛ 
հարուցվեյ I; վարչական վւսրույթ՝ զույբահւսյմ)ի զումսղւների զանձւհսն հւււրցի քնևության նսյսսուսկով։ 
«Վււղւչարարությաև հիմունքների հ վարչակւսն վւսրույթի մասին» Հայւսսսոսնի Հանրապեաության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցվսւծ հ իրականացւիսծ վարչական վարույթի րնթւսցքում՝ զործի 
ւիւսսւոակւսն հանզւսւհսնքների բազլքւսկողմսւնի, լյ՜փվ 1ւ օբյևկաիվ քննությւսն սւրղյունքում, բւսցահայւոեյով 
զործի բոլոր հանզւսմանքները, վւսրչւսկւսն ւհսրմինր հւսսւոաաված Է հւսմւսրոււք հեւոեյւսլը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձսւյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ ի կողմից ւորամաղրված ՀՀ Հարկողին օրենսզրքով սւսհմսւնված 
զույքւսհարկով հւսրկվող օբյեկա համսւրվող Ո-սւվաո համայնքի 05 056-0080-0005,05-056-0346-0081,05–
056 0302-0067, 05 056-0327-0038 կսւղւսսարային ծածկազրեյավ հողւսւոեսքը հանղիսաևում Է Ո-իսսս 
Հր ւս չի կ ի Ար ե շ ա ա յ ան ի ս ե ւի ա կ ա ն ո ւթ յ ո ւև ր:
Անշարժ զույքերի համար վճարմւսն ենթսւկա զույքւսհւսրկր կսւզմում Է 51 683/հիսունւքեկ հազար վեց 
հարյույւ ուսուներեք/ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2008 2021յոթ. ժամանակւսհււսուիսծոււք չի ւիսսրվել, իսկ Ռիաւս 
Հրաչիկի Այւհշաայաևի կողմից ևշվսւծ ժւսմանակւսհսոովածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժւսւքկեւոում չվճարելու սւրղյունքում աուսջւսցհլ Է զույքահարկի համար սւույժ 22 260/բսսւնևրկու հազար 
երկու հայւյուր վաթսուն/ ՀՀ ղրւսւքի չափով։
2022 թվականի ղեկաեմբերի 06-ին «Վարչարարության հ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օյւենբի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին լքւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսոի հւսմսւյնքաւզեւոարւսնում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջաևակսւնեյաւմ 2022 թվւսկսւնի ղեկահմբհյւի 20-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին ւ1ասնսւկցևլու նպատակով սրստշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 06.12.2022թ. ծւսնուցոււք Ջ7.ժՅրսր.Ձա 
կւսյքոււՐՌիաա Հրաչիկի Արհշւսայանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
20. 12.2022թ. վարչական ւ|արույթի լսումներն իրականացվել հն պաաշւսճ ծանուցված Ռիւոս։ Հրաչիկի 
Արեշատյանի բւսցսւկւսյությւսմբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահւ1անսւղրության 45-րղ հողվսւծի հւսւհսձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պւսրաավոր Է օրենքով
ււսւհմւսնված կւսրզով հ չււոիով մուծել հարկեր, աարքեզւ, կաւոարել ս|եւոական կւսմ հսւմայնքւսյին բյուջե



2սւմսւձայն 2.2 2ստկւսյին օրենսզրքի 224 |ս) հողվածի աէւշայւՍ զույքի հարկը հարկ վճւսրողներին 
սեփակաեությաե իրւսվունքով պատկւսեող հարկւևսն օրյեկւո հսւմարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կւսրզով 2այւսսասւնի 2ւսնրւսս|ևտության համայնքնեյփ բյուջենևր վճւսրվող տեղական հարկ 
Լ. որը կսվսվսւծ չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական զործրոնեության արղյւոնրներից։
2սւմաձայն 22 հարկային օրենսղրքի 236 րղ հողվածի կազւևսկերպությունները ե ֆիզիկսւկւսն ւսնձինր 
անշարժ զույքի տարեկան զումարները /այղ թւխւմ Օրեևսզրքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մասով սւսհւքւսնւիսծ 
ղես|քերոււք ու կւսրզով հաշւ|ստկված անշարժ զույքի հարկի սյւսրւոավորության զումարները / ւսնշարժ 
զույքի զտնվերս վայրի համայնքի բյուջե են վձ՜արոււք մինչհ հարկային տւսրվսւ ղեկտեմբերի 1-ը ներաոյւււլ 
հսւշվի սաներս) սույն հողվւսծով սահմւսնված առւսնձնահատկու|ժյունները։
2սւմւսձւսյն 22 2արկսւյին օրենսզրքի 46 ֊րղ հողվածի տեղակւսն հսւրկերի զծուէ հարկային 
ււ1արտաւ|որու|ծյունների կւստարոււք /մարոււք/ է համսղւվում Օրենսզրքին հաւքասյասոսսխւսն 
հաշվսղմ)ված վճարլքսւն ենթսւկւսհարկի, ինչպես նահ ղըւս զծով տույժերի հ կամ տուզւսևքների 
զումւսրների վճարոււքր հւսւքաս|ւստաւվսան հարկի զծով պարսոււվոյւությունը հաշվսաող տեղական 
բյուջեի զանձապետակսւն հւսշվին։ 2սււքւսձայն 22 հարկային օրենսզյւքի 401 –րղ հողվածի հարկի 
վճարոււքր սահմւսնված ժամկետևերից ուշացնելու ղեպբու լք ժւսմկհտանց յուրւսքանչյուր օրվա համար 
հւսրկ վճարողը կամ հայւկային զործւսկալը վճարում է տույ<) 0.04 տոկոսի չափով։
2սւմաձտյն «Տեղական ինքնակսաավարմսւն մասին» 22 օրենքի 38 յոյ հողվածի՝ հաւքայնքի ղեկավարը 
որսյես սեփական լիազորաթյուն, օրենքով սսւհմանված կւսրզով կազմակերւղոււք է զույքահարկի 
զւսնձումը, ինչսյևս նւսև տեղւսկւսև հարկևրր, տուրքերը ե վճարները չվճարող ւսնձւսնց նկատմւսմբ 
օրենքով սահմանված կւսրզով կիրառուլք հ համասրստասիւան միջոցներ։
Ելնելով Ն(ևյւոզրյւսլվւց հ ղեկւսվսւրվելով 22 Սւսհմանւսղրու թյւսւէբ, 22 հարկային օըեևսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի ւհափն», «Տեղակւսն ինքնակսաավայււքսւն մասին», «Վարչւսրարության հիմունքների 
ե վարչական ւ|արույյ»ի մասին» 22 օրենքի 53–րղ. 58 60 րղ հողվածներով, որոշումԼմ

1. Ռիտսւ 2րաչիկի Արևշատյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե զւսնձել ընղամեևը 73 943 
/յոթանսաուներեք հազար ինն հարյուր քւսուսսուներեք/ 22 ղրւււմ, որսյես 05 056 0080 0005, 05-056-0346 
0081,05-056-0302-0067, 05-056-0327-0038 կաղասսղսսյին ծածկսւզըերով զույքերի զույքահսղւկեյւի 
զումւսր, ներւսոյւսլ ւոույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրզով բողոքւսրկվհլ Գւսվսաի համսւյնքապետին ղրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթացքում կամ 2այսւսսոսնի 2անյաււղետության վարչական ղատարսւև՝ 
երկամսյսւ ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարեյու ղեսյքում, «Գարչսւըարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մւսսին» 22 օրենքի 88 րղ հողվւսծով սահմւսնված կւսրզով այն ենթւսկա է հսւրկաղիր 
կատարման՜ 22 ԱՆ 2ւսրկւսղիր կւստւսրոււքն ասրսհովող ծււաւսյությւսն միջոցով անբողոթարկել)։ 
ղսանալուց եասւքսյա ժսոքկետում։
4. Սույն որոշմւսն կատարման ընթացքի նկատմւսմբ հսկողությունն իյւականւսցնում է Գսւվառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մասին օրենքով սահմանված սրստշսւճ իրազեկելու 
օյւվւսն հւսջորղող օրը։

ա



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այասսսսնի 2անրւսպետությսւն Գեդւսրքունիքի ւհսրզի Գսոիսո համայնք
22, Գեդւսրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՁՆ՚ՁոզՅլփՁզՅք0էՋրՅՈ@§աՋմ.օօրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Ա
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի 1 153-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վանիկ Ներսեսի Նազարյաեը (աեձեաղիք ԴԴ 0508951, 2Ծ2 3214520105 հաշվսաված 22 
Գհղստքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Ազսւաոևթյան պոզ. 11/ հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկւո, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կաաւսրել զույքսւհարկ 
վճարելու պարտակաևությունները, ինչի կասրսկցուրյաւքք 2022 թվսւկանի դեկտեմբերի 06-ին 
«Վստչւսրւսրությւսն հիմունքների և վարտական վարա յյոի մասին» ԼԼ օրենքի 30–րդ հոդվածի 1-ին մսւսի ,,բ" 
ենթսւկեաի հիմքով Գսւվաոի համայնքաւդեաարանի աշխսւտւսկազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
դույքահարկի զոււքւսրների զանձւհսն հսւրցի քննությւսն նպատակով։ «Վարչւսրարությւսն հիմունքների ե 
վարչական վւսրույթի մասին» ձայւսսւուսնի 2ւսնրւււս|ետու թյան օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցված 
ե իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հսւնզամանքների 
բազմակոդլքանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արդյունքում, բացւսհւււյտելով զործի բոլոր հանզամսւնքները, 
վարչական մւսրմիևը հաստատված ե հաւքւսրում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2 ԱՆԴ ԻՄԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձսւմւսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրւլսւծ ԼԼ Պարկային օրենսզրքով սահմանւիսծ 
զույքահարկով հարկվոդ օբյեկտ հսւմարվոդ Գավաո հսւլքայնքի 05-056֊0004-0012, 05-056-0049-0002, 05– 
056-0326-0006, 05 056 0343-0030 կադաստրւսյին ծւսծկւսզրերով հոդաւոեսքը հանդիսւսնում Լ Վանիկ 
Ներսեսի Նազարյանի սեփակւսնությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակա զույքահարկր կսւզլքում Է 103628/ւքեկ հարյուր երեք հազար 
վեց հարյուր քւսսնութ/ ԼԼ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժսււքւսնակահատվածում չի վճարվևլ, իսկ Վանիկ 
Ներսեսի Նազարյանի կողմից նշված ժամանակսւհսսովածի զույքահտրկը օրենքով սահմանված 
ժւսմկետում չվճարելա ւսրդյունքում աոաօացեյ հ զույքահարկի համար տույժ 49063/քւսուսսունինն 
հազար վւսթսուներեք/ 2.2 դրամի չափով։
2022 թվսւկանի դեկտեմբերի 06-ին «Վարչարարության հ վարչակւսՆ վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին լքսւսի ,,բ" կետի հիլքքով Գսւվաոի հւսմսւյնքաս|ետարանոււք հւսրուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվսւկանի դեկտեմբերի-20-ին հրավիրվելեն վսւրչւսկան վարույթի 
յսումներ, որին մասնակցելու նսյսոոակով սրստշաճ ծանուցվել Է /հիմք 06.12.2022թ. ծանուցում 37,ժՁրՁր.Ձա 
կայքում/Վւսնիկ Ներսեսի Նսւզարյանը։ Վերջինս չի ներկայւսցել վսւրչւսկան վւսրույթի լսումներին։
20. 12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են սրստշաճ ծանուցվսւծ Վանիկ 
Ներսեսի Նազարյանի բացակսւյությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Մահմանադրության 45-րդ հոդվածի հւսմաձւսյն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարտավոր Է օրենքով
սահւքւսնվւսծ կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել սյետական կսս1 համայնքային բյուջե



ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 224-յպ հողվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճաըողներին 
սեփականության իրավուևքով պսւտկանոդ հսւրկմսմ։ օբյեկա համարվող անշարժ զույքի համայւ 
սահմանված կսւրզով ձայասսոսնի ձանրւսս|եսաևթյան համայնքների քյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 236 րղ հողվածի կւսզմակերպու թյունները ե ֆիզիկւսկան սւնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան զումայւները ՚այղ թվում Օըհնսզըքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մսւսով սահմանվսւծ 
ղեւղքերում ու կսւրզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի սլաըսոսվորության զումւսրները/ անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե ևն վճարում մինչհ հսւրկային տարփս ղեկւոեմբերի 1 ր ներաոյալ 
հաշվի սան ե յով սույն հողվածով սահմանված առանձնահատկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46 ֊րղ հողվածի տեղական հսւրկերի գծով հսւրկային 
պարտւսվորությունևերի կատարոււէ /մարոււք ՚  է համսղւվոււք Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճսւրման ենթակահւսրկի, իեչսյես նահ ղյոս զծով սաւյժերի և /կամ/ տուզսւնքների 
զումարների վճարումը հւսւքապատասխան հարկի զծով պաըտւււվորություևը հսւշվաոող տեղական 
թյուջեի զաևձապետակսւն հսւշվին։ ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանվսւծ ժամկետներից ուշացնելու ւյեսյքում ժամկեսոսնց յուրաքանչյուը օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնակսւռավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզոըություն, օրենքով սահմանվսւծ կարգով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նւսհ տեղական հայւկևրը, տուըքերը հ վճարները չվճսւըող ւսնձանց նկսւտմամբ 
օրենքով սահմանված կսւրզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ե լնելով վերոզրյւսլից ե ղեկավւսրվելով ձձ Սահմւսնաղյւությամբ, ձձ հարկային օրեևսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինբնակսսոսվարմւսն մասին», «Վարչւսրւսրության հիմունքների 
և վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58 60–րղ հողվածներով, որոշումԼմ

1. Վանիկ Ներսեսի Նսւզարյանից հօզոււո Գւսվւսո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 152691/մեկ հարյուր 
հիսուներկու հազար վեց հարյուր իննսունմեկ ձձ ղյոսմ, ոյւպես 05 056 0004-0012, 05 056-0049 0002, 05 
056-0326-0006, 05-056-0343-0030 կաղասսղոսյին ծսւծկազրհրով զույքերի զույքահարկերի գումար, 
ներաոյալ աույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գւսվաոի համայնբապետին ղրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվսւ ընթացքում կամ ձայսատանի ձանրապետությաև վարչական ղւստարան՝ 
ևրկսւմսյա ժաւքկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկսւտարե|ու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րղ հողվածով սւսհմանված կսւրզով այն ենթսւկա է հւսրկսւղիր 
կատարմւսն՜ ձձ ԱՆ ձստկաղիր կատարումն ապահովող ծսսոսյությսւն միջոցով աևբողոքւսրկևլի 
ղաոնսղուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կսւտարման ընթւսցքի նկատմւսմբ հսկողւո թյունն իյւակւսնւսցնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ ե մտնում ընղունման մասին օյւհնքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հւսջորղող օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գտփսո հաւքայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարէի ր. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՅլխՁզՁք6էՅրՅՈ(Ջ)§աա1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի Ի1 1154-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈ Ի ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վսւեիկ Լեոեի Նազստյանը (աեձեացիր ՃՏ0488097, ՀԾՀ 3009520662 հւսշվււաված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Պարույր Սհակի ւիող. 68/ հաևղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կւստւսրել զույքւսհարկ 
վճարելու պարաականություևները, իևչվ՜ւ կասրսկցությամբ 2022 թվսւկաևի դեկտեմբերի 06-ին 
«Վարչւսրարության հիմունրների և վարչակւսն վարույթի մւսււին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,ք" 
ենթակևտի հիմքով Գւսվաոի համայնքասւետարանի ւսրիսսւոակազմում հւսրուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքսւհարկի զումւսրների զսւնձման հւսրցի քննության նսրսաակով։ «Վարչարարության հիմունրների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հւսնյսւսղետության օրենքով սւսհմաևվւսծ կւսրզով հւսրուցվսւծ 
ն իրականացւիսծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիասսաւկան հանզսւմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկաիվ քննության ւսրղյունքում, բացւսհայտելով զործի բոլոյւ հանզամաևքները, 
վարչական մւսրմինը հասաաաված է հսււքարում հեւոեյւսյը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արւսւքսւղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկսւ համարվող Գսւվսա համայնքի 05-056-0159-0012, 05-056-0317-0053, 05– 
056-0333 0084, 05 056-0338 0007 կւսղասարային ծւսծկւսզրերով հողսւաեսքը հանղիսանում է Վանիկ 
Անոնի Նւսզարյանի սեւիւսկաևությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակսւ զույքւսհսւրկը կազմում է 65858/վսւթսունհինզ հազար ութ 
հարյուր հիսունութ/ ՀՀ ղրւսւէ, ինչը 2008 2021 թթ. ժամանակահասսիսծոււք չի վճւսրվևլ, իսկ Վանիկ 
Սանի Նսւզարյանի կողմից նշված ժամաևակսւհաավածի զույքահւսրկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չլխճորելու արղյունքոււէ աոաջւսցել ե զույբւսհարկի հաւքտր տույժ 30 766/երեսուն հազար յոթ հարյուր 
վաթսունվեց/ՀՀ ղրաւէի չսոիով։
2022 թվականի ղեկտեմբերի 06-ին «Վարչարւսրության հ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվսաի համայնքւսս|ետսւրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանսւկսւներում 2022 թվականի ղեկտեւքբհրի 20-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսոււքներ, որին մասնակցելու նպաաակով սրստշաճ ծսւնուցվեյ Է /հիմթ 06.12.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո 
կայբոււէ/Վւսնիկ Լեոնի Նւսզւսյղանր։ Վերջինս չի ներկւսյացևլ վարչական վարույթի լսումներին։
2 0 .12.2022թ. վարչական վարույթի յսումներն իրակսւնացվելեն սրստշաճ ծանուցված Վանիկ Սանի 
Նսւզարյանի բացւսկայությամթ։
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I I  Սւսհմանւսդրության 45-րդ հոդվածի համաձսդե՜ յուրւսքանչյուր որ պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կասաւրել սւեասւկան կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուաքադրվոդ սրսրաադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն 111ստկւսյին օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփւսկանությւսն իրւսվունքով ււրստկանոդ հարկման օբյհկտ համարվոդ անշարժ զույքի համւսր 
սահմանված կւսրզով 1սւյսւստանի ձանրապեւռությւսն հւսմայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեդական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճւսրոդների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձամսւձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կագմւսկերպությունները ե ֆիզիկական անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ րվում Օրենսզրքի 231 րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կւսրզով հաշվարկվսւծ ւսնշւսրժ զույքի հարկի ււրսրտավորության գումարները ./ անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային ւուսրվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված ւսռանձնահատկությունները։ 
ձամաձայն I I  1արկւսյին օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեդական հւսրկևրի զծով հարկային 
ւդարտւսվորությունների կւսսւարում մարոււք է համսւրվում Օրենսգրքին հաւևսպատասխան 
հաշվւսրկվւսծ վճարմւսն ևնթակահարկի, ինչպես նւսհ դյոս զծով տույժերի հ կւսմ տուզանքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պւսրտւսվորությունը հաշվաոոդ տեդական 
բյուջեի զանձսւպետական հսւշվին։ 1աւ1աձայն I I  հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշւււցնելու դեսյքում ժամկետւսնց յուրւսքանչյուր օրվսւ համւսր 
հարկ վճարողը կւսմ հարկային գործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։
1ամւսձայն «Տեդական ինքնակառավւսրման մասին» I I  օյւենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւգորություն, օրենքով սահւքլսևվւսծ կւսրզով կւսգլքակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւհ տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճարոդ անձանց նկատմսւմբ 
օրենքով սահմանվւսծ կարգով կիրառում է հւսւհււպատւսսխւսն միջոցներ։
Եփելով վերոգրյալից և ղեկւսվսւրվելով I I  Սւսհմւսնադրությւսմբ, I I  հւսրկւսյին օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեդական ինքնւսկառաւիսրմւսն մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի լքասին» I I  օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Վւսնիկ Անոնի Նւսգարյանից հօզուտ Գւսվւսռ հւսմւսյ\ւքի բյուջե գանձհ| րնդամենր 96 624 փննսուևվեց 
հագար վեց հարյուր քսւսնչորս/ I I  դրամ, որւդես 05 056 0159 0012, 05 056-0317 0053, 05-056 0333-0084, 05– 
056-0338-0007 կադաւոորւսյին ծածկազրերով գույքերի գույքահւսրկերի զոււէւսր, ներառյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրզով բոդոքւսրկվել Գավւսռի հսւմայնքապետին դրա ուժի մեջ 
լքանելու օրվանից երկու ամսվա ընթսւցքում կււււք 1այասաանի 1անրապետության վարչական դատարան՝ 
ե րկւսլքսյւս ժամկետոււք:
3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչսւրարությւսն հիմունքների ե ւիւդւչակւսև 
վւսրույթի լքասին» I I  օրեևքի 88 րդ հոդվածով սահմւսնված կւսրզով այն ենթւսկւս է հարկադիր 
կատարման՜ I I  ԱՆ 1արկւսդիր կսւտւսրոււքն ապահովող ծւսռայության միջոցով ւսևբոդոքարկեփ 
դառնալուց եռաւքսյւս ժամկետոււք։
4. Սույն որոշլքւսն կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկոդա թյունև իրականացնում է Գավաո հաւքայևքի 
դեկւսվարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմւսնված պսւտշաճ իրազեկելու 
օրվան հւսջորդոդ օրը։
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Հայասւոանի Հանրապեաության Գերրսրրուեիրի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՋփւՅզՁբ6էՅրՅՈ@§աՋ11.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփոկսւնի Ի1 1155-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿ ԱՅԱՅՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վանիկ Լեոեի Նսւզարյանը (անձնսւզիր .ՃՂ0508951, ՀԾՀ 3214520105 հաշվսաված ՀՀ 
Գեղւսրքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կւսրմիրզյուղ, Ազաաությւսն պողուոա 1 1/ հսւևղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հւսրկւսյին օրենսզրքով սահւքանված կսւրզով չի կաւոարել զույքահարկ 
վճարելու պարաակաևությունները, ինչի կւսսրսկցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 06-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավաոի հւսւքայնքւսւզեասզոսևի ւսշխւսաակւսզւքում հարուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի զանձման հւսրցի քննությւսն նսրստւսկով։ «Վարչարարության հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» Հայասւոանի Հւսնրւսպետության օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցված 
ե իրականւսցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիասաակսւն հաևզամւսնքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության սւրղյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր հւսնզամանքներր, 
վարչական լքւսրմինը հաստաաված Է հաւքարում հեահյսղր.
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Հալքաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրաւքւսղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հսւրկվող օբյեկսւ համսւրվող Գավաո համայնքի 05 056-0159-0012, 05-056-0317-0053, 05– 
056-0333-0084, 05-056 0338-0007 կաղասարային ծածկազրերով հողատեսքը հանղիսանում հ. Վանիկ 
Սանի Նազսւրյւսնի սեւիս։կանություևր։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթւսկա զույքահսղւկր կազմում Է 103628/մեկ հսւրյուր երեք հազար 
վեց հայղուր քսանութ/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժւսմանւսկահատվածում չվւ վճարվել, իսկ Վանիկ 
Լ հոնի Նազստյանի կողմից նշված Ժամանակահաավածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճսւրելու սւրղյունքում առաջացել Է զույքահսղւկի համար տույժ 49 063/քաոասունինն հազար 
ւ|աթսուևերևք/ ՀՀ ղրամի չափով։
2022 թվականի ղեկաեմբերի 06-ին «Վարչփւրսւրությւււն հ վւսրչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավս՜ււփ համայնքապետւսրանում հարուցւիսծ վայւչական 
վարույթի շրջսւնսւկաներում 2022 թվականխղևկաեմբերի 20-ին հրավիրվելեև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպւսփւսկով սյատշւսճ ծւսնուցվել Է /հիմք 06.12.2022թ. ծանուցում 37.ժ3ր3ր.3ա 
կւսյքոււէ/Վանիկ Լևոնի Նւսզարյանը։ Վերջինս չի ներկսւյտ՚ցել վարչական վարույթի լսումներին։
20. 12.2022թ. վարչական վարույթի յւաււքնևրն իյւակսւնացվել են ւղաաշաճ ծանուցված Վանիկ Լեոնի 
Նազւսրյւսնի բւսցակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմանաղրության 45-րղ հողվւսծի հաւքաձայն՝ յու|սււքսւնչյուր ոք սըսրաւսվոր Է օրենքով
սահմանված վարզով ե չափով լքուծել հւււրկեյւ, տուրքեր, կասսսրել ւզեաակաև կամ համայնքային բյուջե



ձամսւձայն ձձ ձարկւսյիե օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հստկը հարկ վճստոդներին 
սեփակաևության իրսւվուևքով պատկաեող հարկմւսե օբյեկտ համսւրվոդ անշարժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով ձայասասւնի ձանրապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
հ, որը կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական դործունեության սւրդյունքներից։ 
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 236 րդ հոդվածի կադմակերպությունները ե ֆիդիկական անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումսւրները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մսւսով սահմանված 
դեպքերում ու կւսրդով հաշվարկվւսծ անշարժ դույքի հարկի պւսրտավորության դումսւրները / անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային տարփս դեկտեմբերի 1 ր ներաոյալ 
հսւշվի սանելով սույն հոդվսւծով սահմանված սասւնձնւսհատկություեները։ 
ձամւսձւսյն ձձ ձարկսւյին օրենսդրքի 46 րդ հոդվածի տեդական հւսրկերի դծով հարկային 
պարտւսվորություևների կատարուն /մարում է համարվում Օրենսդրքին համապատասխան 
հաշվարկվւսծ վճսւրման ենթակահարկի, ինչպես նսւհ դրւս դծով տույժերի հ /կամ/ տուդսւնքների 
դումարների վճարումր համւսսրսսոսւփւան հարկի դծով պտրւոսւվորությունը հաշվսւոոդ տեդական 
բյուջեի դանձսւպետական հաշվիև։ ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշացնհդու դեպքում ժսւմկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային դործակսւլր վճարում հ սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամւսձւսյն «Տեդական ինբնսւկառավարման մասին» ձձ օրենւքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական յիւսդորություն, օրենքով սահմանված կւսրդով կադմակերպում է դույքահարկի 
դսւնձումր, ինչպես նւսն տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճսւրոդ ւսնձւսնց նկսւտմամբ 
օրենքով սահմանվւսծ կւսրդով կիրսաում է համապատսովսան միջոցներ։
էլնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանս։ դրությւսմբ, ձձ հարկային օրեևսդրքով, «Նորմատիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեդական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարսւրությաե հիմունքների 
և վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60 րդ հոդվածներով, որոշումԼմ

1. Վանիկ Լեոնի Նադսւրյանից հօդուտ Գւսվսա համայնքի բյուջե դաևձել րնդամենր 152 691/մեկ հսւրյուր 
հիսուներկա հադար վեց հսւրյուր իննսունմեկ ձձ դրամ, որպես 05 056 0159-0012, 05-056 0317 0053, 05– 
056-0333-0084, 05-056-0338-0007 կադասսդսսյին ծածկադրե|ավ դռւյքերի դույքսւհարկերի դումար, 
ներսայսդ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բոդոքարկվելԳավսւոի համւսյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձսւնրապետության վարչական դատարան՝ 
ե ր կ ւս ւ1 ս յ ա ժսւ մկ ե տ ո ւմ:
3. Սույն որոշման սրսհանջները չկատսւրելու դեսյքալք, «Վւսրչւսրարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդվսւծով սահմանված կւսրդով այն ենթսւկա հ հարկադիր 
կատսւրման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապսւհովոդ ծաոսւյության միջոցով ւսնբոդոքւսրկելի 
դսանալուց եռսւմսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկւստմսւմբ հսկոդությունն իրականացևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշւսճ իրազեկելու 
օրվան հւսջորդոդ օրը։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այւսստանի 2.աերապեւռությսւե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
22, Գեղարքուևիքի մարզ, ր. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ>ՅՆ՚ՅոզՅփւՅզՅր6էՅրՅՈ@§աՅմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թփսկաևի \՛ 1156-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սւսմվել Գառնիկի Նաջւսրյաեը (աևձնազիր 2X10734172, 202 1803530383 հաշվառված 22 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Կարմիրզյուղ, Ազւստությսւն պողուոա 5/ հանղիսանալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկւո, 22 հարկային օրեևսզրքով սահմանված կւսրզով չի կաաւսրևլ զույքւսհարկ 
վճարելու պարաականություևներր, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 06-իև 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեւոի հիմքով Գավսաի համւսյևքապեաարանի աշխսոոակսւզմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումւսրների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե 
վարչական վստույթի մասին» ձայասւռսւնի 2անրաս|եւոությւսն օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցված 
հ իրսւկանացված վարչական վարույթի րնթսւցքում զործի ւիաաոական հանզամանքևերի 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկաիվ քննության արղյունքում, բսւցահայտելով զործի բոլոր հանզամանքները, 
վարչական մւսրմինը հաստաաված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍ ԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ ի կողմից արսւմւսղրված 22 2սւրկսւյին օրեևսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համւսրվող Գավառ համայնքի 05-056-0004-0006, 05-056-0337-0010, 05– 
056-0004 0004, 05 056 0343 0064, 05-056-0345 0008, 004 006 կաղասսղւային ծածկւսզրերով հողատեսքը 
հանղիսանում է Սամվել Գառնիկի Նաջարյսւնի սեփւսկսւնությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթսւկա զույքահսւրկր կսւզմում ե 82284/ութսուներկու հազար երկու 
հստյուր ութսունչորս/ 22 դրամ, ինչք 2008 2021 թթ. Ժամանակահաավածում չի վճարվել, իսկ Սւսմվել 
Գառնիկի Նաջարյանի կողմից նշվսւծ ժամւսնակահատվածի զույքահսւրկր օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճւսրելու արղյունքում ւսռաջացել է զույքահարկի համար տույժ 38 514 /երեսունութ հազար 
հիևզ հարյուր տւսսնչորս/ 22 դրամի չափով։
2022 թվականի դեկտեմբերի 06-ին «ՎարչստւսրությաԱ-ն վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գսսիսռիփսսհպնլողպետստանում հսւրուցված վարչական 
վստույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 2՝0–ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով սրստշսւճ ծսւեու՚ցվեյ է /հիմք 06.12.2022թ. ծանուցում 37ժ3ւ՚3ր.3ա 
կայքում/Սամվել Գառնիկի Նաջարյանը։ Վերջինս չի նևյճրսյւսցել վարչական վարույթի լսումներին։
20. 12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվել են սրստշսւճ ծանուցված Սամվել Գառնիկի 
Նա օսւ ր յ ան ի բա ցա կ սւ յ ո ւթ յ ս։ մ բ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սւսհմանաղրությսւն 45 րղ հողվածի համաձայն յու րաքսւնչյույ։ ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված կւսրզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարեյ սյետւսկան կամ համայևքւսյին բյուջե



ձամաձայն ձձ Հարկային օրենսզրբի 224 րրյ հողվւսծի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճւսրողներին 
սեւիւսկւսնության իրավունքով սրսականող հարկման օրյեկտ հաւքստվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով Հայաստանի Հւսնրւսւղետությւսն հւսւքայնքների բյուջեներ վճարվող տեղակւսն հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեությաե արզյունքներից։
Համւսձայն ՀՀ հարկային օրենսզրբի 236–րրյ հոզվսւծի կսւզլքւսկերւղությունները ն ֆիզիկսւկան սւնձիևք 
անշարժ զույքի տարեկան զումայւներր ՚սւյղ թւխւմ Օրենսզրբի 231 –րղ հողվածի 3-րղ մսւսով սահմանված 
ղեււյքերում ա կարզով հսւշվարկվւսծ անշարժ զույքի հարկի սրսրտավորության զումարները / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի հւսմայնքի րյուջե են վճ՛արում մինչև հարկսւյին տւսրվսւ ղեկւռեմբերի 1-ը ներսւռյայ 
հաշվի առնելով սույն հողվածով սահմանված առանձնահւստկությունները։
Հսււքաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրբի 46 րղ հողվածի տեղական հսւրկերի զծով հարկսւյին 
պւսրտավորություևեերի կատարում/մւսրոււՍ է համւսրվում Օրենսզրքին հւսմապսւտասխան 
հաշվարկված վճարմաև ենթսւկահարկի, ինտսյես նան ղրա զծով աույժերի և կամ աուզանքների 
զումարնեյւի վճարումը համասյատւսսխան հարկի զծով պարտսւվպւություեը հաշվւսոող տեղական 
րյուջեի գանձւսպետւսկան հաշվին։ Համսւձայն ՀՀ հարկսւյին օրենսզրբի 401-րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշացնեյու ղ1.ս|քոււք ժաւքկետանց յուրւսքանչյուր օրվա համար 
հայւկ վճսղաղը կամ հսղւկսւյին զործսւկալը վճարում 1. տույժ 0.04 տոկոսի չսււիոփ 
Համւսձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-յսյ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որսյևս սեւիական լիւսզորություն, օրենքով սւսհմսւնված կարզով կսւզլքսւկերպում 1; զույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նւսն տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճսղաղ անձանց նկատմաւքբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիյաաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սւսհմւսնաղրությւսւ1ր, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման լքաւվւն», «Վարչարւսրության հիմունբների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58 60 րղ հողւիսծներով, որոշումեմ

1. Սաւքվել Գառնիկի Նւսջարյաևից հօզուտ Գսւվւսռ համայնքի րյուջե գանձել րնղամենը 120 798/մեկ 
հարյուր քւոսն հազար յոթ հարյուր իննսունութ ՀՀ ղյւամ, որսյես 05 056 0004 0006, 05-056-0337 0010, 05 
056-0004-0004, 05-056-0343-0064, 05-056-0345 0008, 004 006 կաղաստրւսյին ծսւծկւսզլւերով զույքևրի 
զույբահսւրկերի գումար, ևերսւռյալ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով րողոքարկվելԳւսւիափ համայնքասյետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա րնթւսցքոււք կւսմ Հայաստանի Հանրւսպետության վարչական ղսոոարան՝ 
երկամսյւս ժամկետում։
3. Սույն ոյաշմսւն պահանջները չկատսւրելու ղես|բտ մ, «Վարչարւսրության հիմունրների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88 րղ հողվածով սահմանված կարզով այն ենթւսկա և հարկադիր 
կասսսրման՜ ՀՀ ԱՆ Հարկւսղիյւ կատարոււէն աս|ա1սս|ող ծառսւյությւսն միջոցով աևրողոքարկևլի 
ղառնալուց եռսւմսյա ժսոքկետում։
4. Սույն որոշման կատարմսւն ընթացքի նկատմւսմր հսկողությունն իրականացնոււք Է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մւոնում ընղունմտն մասին օրենքու| սահմանված պսւտշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հւսջորղող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապեւռությսւն Գևզւսրքա նիքի մարզի Գավսւռ համայնք

ձձ, Գեզսւրքունիքի մարզ, ր. Գավւսռ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՁ8հՁզՅք6էՁրՅՈ@§րոՁմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈՒ՝ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի.1 1 157-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻԽԱՆ ԲՆԱԿ ԱԿ.ԱՅՐԻ ՀԱՄԱՁԱՍՊ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ 1– 
ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 16 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿ ԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏ ՄԱՆ ԳՈՐ՚Օ ՚ԱՈՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱՒսԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐՍԵՆ ՌՈԻԲԻԿԻ ԴԵՂՈՅԱՆԻՆ ՐՆԴՀԱՆՈԻՐ ՀԱՄԱՏԵՂ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՈ.ԱՄԱՍՈԻՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ 
ԿԱՌ ՈԻՑՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈԻՆՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվե|ով «Նորմաաիվ իրավւսկւսն ակաԼրի մասին» ՀՀօրեերի 1-ին հոզվսւծի 2-րզ մասի, 
«Տեզակսւն իերեակսւռավարմաե մասին» ՀՀ օրենրի 35-րզ հոզվսւծի 24) կեսփ հ «Ինքնակամ 
կսւռույցների օրինակւսնսւցման և սւնօրինման կարզր հսսսուսաելու մասին» ՀՀ կառավարու թյաև 
18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կասոորելւս մասին ՀՀ կառավարությաև 05 
հունվարի 2022թ–ի 61 13-1. որոշման հսւսսոստված կարզի պահանջներով, հիմք ըևզունելով 
որակավորում ուևեցոզ անձ Թաթույ Աշոտի Զսւնոյանի /որակսւվորման վկայականի համար 
0310 տրված 05.12.2013թ./ կոզմից 08.12.2022թ ֊ին տրվսւծ ինքնակամ շինո։ թյու ննևրր 
հաշվառվսւծ յինեյու վևրսւրերյսզ չսսիւսզրման տվյսզների մոսոքազրմւսև 2022Իմ\44՚Ս1.Ս 
ծսւծկազիրր, «Ղւսվիթ Առւսքելյան» ԱՁ-ի կոզմից տրված հոզսւմասի հ շիևու թյունների 
հատակազծերր, ինքնակամ շինւսրարական ւսշիսստաևթներ իրականսւցրւսծ անձ՝ Գավսւռ 
համայնքի Սարուխան բնակավայրի Հսւմազասս| Բաբաջանյանի ւիոզոց 1-ին նրբանցք թիվ 16 
հսւսցեի հւսմասեփւսկանատեր /սեւի, վկայական 61454618, տրված 08. 10. 2002թ. /  Արսեն 
Ռուբիկի Դեզոյսւևի /ծնված 06 .11.1978թ./ Գավառ համայնքի զեկւսվւսրին հսացեազրւսծ զիմումր 
և նկատի ունենալով, որ կառույցի պահսրսնամը խախտում այլ անձսւնց իրսւվունքներր ն 
օրենքով պահպսւնվոզ շահերը կամ վտանզ չի սպառնամ րսւզաքացիների կյսւնքին ու 
սաոզջու թյանր, ինչպես նաև 0.04476 հւս հոզամասր չի զանկում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րզ 
հոզվւսծով սահմանվւսծ սահմւսնափակումնեյւի ցանկամ հ ինմեներատրւսնսպորւոային 
օբյեկտների օտսւրման կամ անվտսւնզո։ թյւսն զոտիներում, շինություններր կսաուցվսւծ չեն 
քազաքաշինւսկան նորմերի ու կաևոնների եսւկան իսսիսոու մներով ե չեն սւռւսջացևում 
հսւրկազիր սերվիտուտ պսւհանջելու իրավունք, ո րոշում ե մ



1. Գավաո համայնքի Սսւրուխաև բնակավայրի Համադասէդ Րաբաջանյւսնի փույոց 1-ին նրբանցք 
թիվ 16 հասցևում զտնվոդ, 2012թ–ին ինքնակամ կառուցված 189.90 քմ արտաքին /166. 10 քմ 
ներքին/ մակերեսով բնակելի տուևր՝ 1/մեկ/ քսւոակուսի մետրի համար 1028/մեկ հազար 
քսանու թ/ ԼԼ դրամ, ընդամէնը 189.90x1028 195300/մեկ հարյուր իննսաևհիևզ հազար երեք 
հարյուր/ ՀՀ  զրամ սահմանված վճարով ճսւնաչևլ օրինական։
2. Որոշմսւն րևրյուևման օրվանից օրինակւսնացման համար սահմանված վճարները 60 ֊օրյսւ 
ժամկետում չվճսւրելու դեպքում որոշումր հւսմարվում 1. ոս)ր կորցրած։
3. Սույն որոշումր ուժի մեր է մտնում հրապարակմւսն հաջորդոո օրը։

ԳԱ ՎԱ Ո  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐՋԻ 

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսաաաեի Հանրապեաության Գեղարքունիյփ մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեզստքունիքի մարզ, ք. Գավսւռ, (0264)23423. (0264)22338 ^^սրւզՅ§հՅզՅբտէՅրՅՈ@§աՁւյ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թ կականի Ի1 1158-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔ ՄԱՐՈԻԻւԱՆ Մ. ՄԱՇՏՈՑԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 30 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ 

ՇԻՆՌԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվև|ով Տեղական Իևքնակւսռսււիսրմսւն Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կեաի 
պահանջներով, ՀՀ Կաոավարու թյան 29.12.2005թ. որոշման, 18.05.2006թ. «Ինքնակամ 
կառույցևերի օրինակաևացման և անօրինման կարզր հասասսոե|ու մասին» թիվ 912-Ն 
որոշմևերի պահանջներով և հիմք ընղունեղով Հասմիկ Մայխւսսյաևի /ծնկած 20.05.1957թ–ին/ 
րյիմումը, «Դավիթ Առսւքե|յան» ԱՁ-ի կողմից ւորվահ հորամսւսի ու շենք-շինությունների 
հատւսկազծևրր, որի համսւձայն Գավսա համայնք Ս արու խանի Մ. Մաշտոցի փողոց թիվ 30 
հասցեում ցանկող ըևղհւսնտր հողամասր չաւիազրվե| I./ծւսծկւսզիր 05-078-0171-0011/, որը 
Հասմիկ Մսւլիոսպանին /ծնկած 20.05.1957թ–ին/ սևփսւկանության իրավուևքով պատկաևող 
հողամասն Է և հաշվի առնելով, որ ինքնակամ կսւռուցված 708.5 քմ արտաթաին /598.1քմ ներքին/ 
լքակերեսով բնակելի տունը և օժանղակ շինություններր /կւսոուցվւսծ 2020թ–ին/, որի կսաուցման 
ու սպւււսարկւքւսն հւսւքւսր անհրաժեշտ հողամւսսր չի ղտևվոււք ՀՀ հողային օրևնսցրքի 6 0 ֊ր ղ  
հողվածով սւսհւքւսևված սահմաևափւսկոսքների ցանկամ, ինչւղևս նւսև
ինժեներատրանսպորտայիև օբյեկտնևրի օտարման ցոտիներում, չի սաաջացնում սերվիտուտ, 
որոշում եմ 1

1. Հասմիկ Մւսյխասյսւնի կողմից ինքնակալէ կաոուցվւսհ 631.4 քմ արտաքին /533.4քմ ներքին/ 
մակերեսով բևւսկևլի տունը /կսաուցված 2020 թ-ին/, 1 /մևկ/ քաոակուսի լքետրի հւսւքար 1028 /լքեկ 
հազար քսսւնութ/ՀՀ ղրամ սսւհմանվահ վճարով, րնղհսււքևնր 631.4 քլք\1028=649 100/վեց 
հսւրյուր քաոսւսունիննր հազար մևկ հսւրյուր/ ՀՀ ղրամ, իսկ 77.1 քլք արտաթաին /64.7քմ ներքին/ 
լքակերեսով օժանղակ շինություններր /կառուցվահ 2020 թ-ին/, 1 /ւէեկ/ քւսոակուսի լքետրի 
հւսւքւսր 616,8 /վեց հսւրյուր տասնվևց ամբողջ ութ տասնորղական/ ՀՀ ղրալք սւսհւքանվահ 
վճարով, րնղւսմենր 77.1 քլք\616.8=47 6 0 0 /քսւասսունյոթ հազար վեց հարյուր/ ՀՀ ղրամ, 
րնղհսւնուր 649 100 + 47 600=696 7 0 0 /վեց հարյուր ինսունվեց հազար յոթ հսւրյուր/ ՀՀ ղրամ 
վճարով ճաևաչել օրինական։
2. Որոշման րևղունման օրվւսնից օրինականացման համար սւսհւքանվահ վճարները՝ 60-օրյա 
ժամկետոււք չվճսւրելու ղեպքում որոշումը հսսքւսրվոււք 1; ուժը կորցրահ։
3. Շևևք շինություններր չեն հակասում քւււղսւքւսշինակւսև նորմերիև և ղրանց լքակերեսնևրը 
որոշվում են քսւրտեզազրլքլււև, զեողեզիսւյի, չսււիւսզրմւսն /հւսշվսւռւքաև/ և հողաշինարարության 
զորհունեություև իրւսկանսւցնևլու իրաւիււնք ունեցող կազմւսկե.րս|ությունևերի /անձի/ կողմից 
սւրվւսծ հւստակազհերին հւսմապատասիււսն։



4. Սույն որոշումը ներկայացնել Հ.Հ. Կաոսս|ւսրությւսևև առընթեր անշարժ զույքի կազասսւրի 
պետական կոմիտեի Գևզարքունիբի մւսրզային ստորաբաժանում՝ զույքային իրակունքևերի 

պետական զրսւնցամ կատարևլու համար։

Գ. Բոշյսւնի կրա։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԴԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐՏԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ճմսյսւսւուսնի 2,աերապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@§րոՅմ.օօրո

Ո I՝ Ո Շ ՈԻ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022 թվականի \  1159-Ա

ԴՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ Ս՛Ա՜Լ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՌՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ձրսւչիկ Խաչիկի Կարռյանր (աեձեազիր .–\Ս0581852, ձ'0'2 3002530670 հւսշվառվսւծ ԼԼ 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավսա համայևք, զ Կարմիրզյա ղ,Ազաւոության փող. 1ևրբ 10/1/ հանղիսաևալով 
զույքւսհարկ վճարող սուրյեկա, 11 հարկային օրեևսզրքով սահմանվւսծ կւսրզով չի կսւաարել զույքահարկ 
վճարելու սրսրաականություևևերը, իևչ)ւ կաս|սւկցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 06-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսղաւյյօի մասին» օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Դւսվւսռի համայնքաւզեաարւսնի աշխւսաակւսզմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՛ 
զույքահարկի գումարների զանձման հւսրցի քննության նսրսսւակուի «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» ձայասւոսւնի ձանրապեւոության օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցվսւծ 
ե իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթսւցքոււք զործի վոսսսոսկան հանզւսմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկւոիվ քննության սւրղյունքւաք, բացւսհւսյաելով զործի բոլոր հսւնզամանքները, 
վարչական լքարմինը հսաաւսւովւսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ -ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձսււքւսձւսյն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորաւնսղրւիսծ Պարկային օրեևսզրքով սւսհմանված 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-056-0003-0028, 05-056-0351-0097, 05– 
056-0351-0085, 05-056-0328 0135, 05 056 0307 0123, 05 056 0348 0073, 05 056-0057 0002 կաղաստրային 
ծածկազրերով հողատեսքը հանղիսաևում I Շրսւչիկ Խսղփկի Կւսրոյւսնի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթւսկա զույքահսւրկր կազմում է 59065/հիսունինն հազար 
ւիսթսուևհիևզ ԼԼ ղրւսմ, ինչը 2008-202 1թթ. ժամաևւսկւււհսւտվւսծում չի վճարվել, իսկ ձրւսչիկ Խաչիկի 
Կսւրոյանի կողմից նշվւսծ ժամանակահսոովսւծի զույքահսւրկր օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջացելե զույքահարկի հաւքւսր սաւյժ 27085/թսանյոթ հազար ութսունհինզ/ ԼԼ 
ղրամի չափով։
2022 թվականի ղեկւոեմբերի 06-ին «Վարչսւրսղտւթյւսն հ վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 –ին մւսսի ,,բ" կետի հիլքքով Գւսւիսռի հսւլքւսյնքսււղեւոարանում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջանականերոււք 2022 թվւսկանի ղեկւոեմբերի 20-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով սրստշսւճ ծանուցւ|ել ե /հիւքբ 06.12.2022թ. ծանուցում 37.ժ3ր3ր.3րո 
կայքում/ճրսւչիկ Խաչիկի Կւսրոյաևը։ Վեյւջինս չի ներկւսյւսցել վւսրչակւսն վարույթի լսումներին։
20. 12. 2022թ. վարչսւկւսն վստույթի լսումներն |ղոսկանացւ|էղ են սրաոշաճ ծանուցված ձրաչիկ Խաչիկի 
Կ ա րոյան ի բւււ ցւս կ ա յ ու թյ ւս ւ 1 բ:
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22 Սահմաևադրության 4 5 ֊րդ հոդվածի համաձայն՛ յուրաքւսնչյուր որ պսւրաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և տափով մուծել հարկեր, աուրրեր, կատարել պետական կամ հւսմւսյնքային բյուջե 
մոսորադրվոդ պարտադիր այլ վճարումներ։
ձսւմաձսւյն 2,2 ճար կային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականոևթյսւն իրւսվունքով պատկանոդ հարկմսւն օբյեկտ հւսմսւրվոդ անշարժ զույքի համար 
սահմանված կւսրդով ձսւյաստանի 2ւսնրաս|ետությսւն համայնքնևրի բյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
Լ, որը կսփւվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունհության արդյունքներից։ 
ճամաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 236 րդ հոդվածի կադմսւկերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան դումարները /այդ թվում Օրենսդյւքի 231 րդ հոդվածի 3-րդ մսւսով սահմանված 
դեպքերում ու վարդով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության դումարները / անշարժ 
զույքի դտնվելու վայրի հաւևսյնքի բյուջե են վճւսրոււք մինչհ հարկային տարվա դեկտեմբերի 1 ը ներաոյւսլ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված ստսւնձնահատկությունները։
2ամաձայն 22 2արկսւյին օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեդական հարկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մւսրում է հսւմսդւվում Օրենսդրքին համապւստասխան 
հաշվարկված վճւսրման ենթակահարկի, ինտսյես նսւն դրա դծով սաւյժերի և /կամ/ տուգանքներ)՜։ 
գումարներ)՜։ վճարումը համապատասխան հարկ)։ դծով պարտսւվորություևը հաշվսաոդ տեդական 
բյուջեի դանձապեսաւկան հսւշվին։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկեսոսնց յուրւսքանչյուր օրվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճւսյաւմ 1. սաւյժ 0.04 տոկոս)։ չափով։
2ամաձայն «Տեդական ինքնակսաավարման մասին» 22 օրենքի 38-յւդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կւսրզով կւսդմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւն տեղական հարկերը, տուրքեյւը հ վճարները չվճարոդ սւնձանց նկատմամթ 
օրենքով սահլքանված կարդա) կիրսաում հ համւսպասսսսիաւն միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյսւլից ե դեկավարվելով 22 Սահմանադրու թյսւմբ, 22 հարկային օրենսդրքով, «Նորմասփվ 
իրավակւսն սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվածնե|ւով, որոշումԼմ 1

1. 2րաչիկ 1սաչիկի Կարոյանից հօդուտ Գսւվսւռ համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 86150. ութսունվեց 
հագար մեկ հարյուր հիսուն/ 22 դրամ, որպես 05 056 0003-0028, 05 056 0351 0097, 05-056-0351-0085, 05– 
056-0328-0135, 05-056-0307-0123, 05-056-0348-0073, 05 056-0057-0002 կադաստրային ծածկադրհրով 
դույքևրի դույքահարկերի գումար, ներառյսդ տույժերր։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բոդոքսւրկվհլԳւսվսւոի հաւքայևքաււյետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթսւցքում կամ 2այւսստանի 2սւևրապետությւսն վւսրչական դատարւսն՛ 
երկամսյսւ ժամկետում։
3. Սույն որոշմւսն պւսհւսնջները չկատարելու դեպքում, «Վարչւսրւս|։ության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմանված կւսրդով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2ւսրկադիր կատսդսոմն ապահովող ծաւոսյությաև լքիջոցու) ւսնբոդոբարկել)։ 
դաոնալուց եռամսյւս ժամկետում։
4-Սույն որոշմսւն կատարման ընթացբի նկատմւսմբ հսկոդությունն իրակաևացնում հ Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնդունման լքլսսին օրենքով սահմանված պսոոշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդոդ օրը։
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Հայաստանի Հանրապեաության Գեղարքունիքի ւհսրզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅՆ՚ՅոզՅյ։հՅզՅք6էՅրՅՈ@լ>րոՅմ.(;օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Ս՛
20 ՂԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թվտկւսնի 1Կ 1 160-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁԱԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռուզւսն Վանիկի Մարաոյանր (անձնազիր Ղ110402385, ՀԾՀ 6008720849 հաշվառված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գւսվւսռ համայնք, զ. ՝ ֊1 սղսքիրզյու ղ, Պարույր Սհակի փող. 1 նրբ 64/ հանղիսանալով 
զույբսւհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահւհսնված կարդով չի կաաւսրել զույքահարկ 
վճարելու պարաակւսնությունները, ինչի կսւս|ակցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմրերի 06-ին 
«Վւսրչարարության հիմուևքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեսփ հիմքով Գւսվւսռի հւսմայնքասյեաարանի աշխւսսոսկազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զոււքւսրների զանձման հսւրցի քննության նսրսւոակով։ «Վստչարարության հիմունբների ե 
վարչսւկաև վարույթի մասին» Հայասասւնի Հանյաււղետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված 
և իրականացվսւծ վարչական վարույթի րնթսւցքոււք զործի փաստական հւսնզամանքների 
բսւզլքւսկողմւսնի, լրիւ( և օբյեկւոիւ| քննության ւսրղյունքոււք, բւսցահայւոելով զործի բոլոր հանզամւսնքները, 
վարչական մսւրւփնը հասաատված է հաւքսղւում հետհյսղր.
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Հւսմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորւսմւսղրվւսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհւսրկով հարկվող օբյեկւո համսւրվող Գավառ համայնքի 05-056-0166-0008,05-056-0347-0042,05-056֊ 
0352-0104,05-056-0327-0111. կաղսւսարային ծածկազրերով հողաաեսքը հանղիսւսնում է Ռուզան Վանիկի 
Մւս ր սւ ո յ ւս ն ի ս ե լի ւս կ ան ո ւթ յ ո ւ ն ր:
Անշարժ զույքերի համար վճւսրմւսն ենթսւկա զույբահսղւկր կսւզմում ե 71208 յոթանւսսունմեկ հազար 
երկու հւււրյուր ութ/ ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2008 202 1թթ. ժւսմսւնւււկւսհասոիսծում չի վճարվել, իսկ Ռուզսւն 
Վանիկի Մւսրտոյսւնի կողմից նշվւսծ ժամսւնակահատվածի զույքահւսրկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջսւցել 1, զույքահարկի համար տույժ 33776/երեսուներեք հազար 
յոթ հարյուր յոթանաււունվեց/ ՀՀ դրամի չսոիով։
2022 թվակւսնի դեկտեմբերի 06-ին «Վարչսդսսրության հ ւիւտչսւկան վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հողվածի 1 ին լքւսսի ,,բ" կետի հիլքքով Գւսվւսռի հւսւհսյնքապետարսւնոււք հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակսւևերում 2022 թւխւկանի ղեկաեւքյ՚երի 20-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով սրստշաճ ծանուցվեյ է /հիմբ 06.12.2022յտ. ծանուցում 3/–.ժՅրՅր.Յտ 
կւսյքում/Ռուզան Վւսևիկի Մւսրտոյանը։ Վերջինս չի ներկայւսցել վստչական վարույթի լսումներիև։
20. 12. 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվել են սրստշաճ ծանուցված Ռուզան Վանիկի 
Մւսրտոյսւնի բւսցւսկայությաւքբ։
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ձձ Սահմսւնադրության 45-րդ հոդվածի համսւձայե՝ յուրաքւսնչյուր որ պստաավոր է օրենքով 
սահմանված կւսրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուաքւսդրվող պւսրաադիր այլ վճարումներ։
ձամւսձւսյն ձձ ձւսրկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությսւն իյւավունքով պատկանոդ հարկմսւն օբյեկտ համւսրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով ձայասսոսնի ձանրասյհւոոԼթյան համւսյնքների բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճւսրողնեըի տնտեսական դործանեւսթյան սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 236-րդ հոդվածի կադմակերԱրւևթյունները և ֆիդիկական անձինք 
անշարժ դույքի տարեկան դումսւրները /այդ թվոււք Օրենսդյւքի 231 րդ հոդվւսծի 3 րդ մւսսով սահւքանված 
դեպքերում ու կւսրդով հաշվարկվսւծ անշարժ դույքի հարկի ոյւսրտւսվորության դումսւրները/ անշարժ 
դույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվսւծով սահմանված աուսնձնահսսոկություննեըը։ 
ձամաձւսյն ձձ ձւսրկային օրենսդրքի 46 րւյ հոդվածի տեդական հւսրկերի դծով հարկային 
պարտավորությունների կսւտարում մայսաՐ Լ. համսւրվում Օրենսդրքին համւսսյսւտասխան 
հաշվարկվւսծ վճարմւււն ենթակահստկի, իևչս|ևււ նւսհ դրա դծով տույժերի ե /կւսմ սաւդանքների 
դոււքարների վճարումը համւսպատւսւվասն հարկի դծով սրսրւոավոյաւթյունը հաշվւսռոդ տեդական 
բյուջեի դանձաւդետւսկան հաշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդյւքի 401-րդ հոդվւսծի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեււյքոււք ժամկեւոաևց յուրաքւսևչյուր օըվսւ համար 
հարկ վճարողը կւսմ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամւսձւսյն «Տեդական ինքնակսաավարման ւքւսււին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեւիակւսն լիւսդորություն, օրենքով սահւքւսնւիսծ կւսրդով կւսդլքակերպում ե դույքահարկի 
դւսնձոււքը, իևչսյես նւսհ տեդական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճաըոդ սւնձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահւքանված կւսրդով կիրւսոոււք I հսւմասրստաւվւսսն լքիջոցևեր։
Ելնելով վերոդյդալից ե դեկավսւրվելով ձձ Սահւքանադւաւթյամբ, ձձ հարկային օրեևսդրբով, «Նորլքատիվ 
իրավական ւսկւոերի մասին», «Տեդական ինքնակաւսսվսդււքան մասին», «Վարչսւրւսրության հիմունքների 
հ վարչական վարույթի լքասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60 րդ հոդվւսծներով, որոշումԼմ

1. Ռուդսւն Վւսևիկի Մւսրւոոյւսնից հօդուտ Գավւսո համայնքի յդուջե գանձել ընդամենը 104984/մեկ 
հարյույւ չորս հւսդւսր ինը հւսյդուը ութսունչորս ձձ դյոսմ, ոյւպես 05 056 0166 0008,05-056-0347-0042,05– 
056-0352-0104,05-056-0327-01 11 կադւսսսդոսյին ծածկադյւերու| դույքերի դույքահարկերի գումար,
ն և ր ւս ռյ ւս լ տ ո ւյժ ե յւ ը:
2. Սույն ոըոշումը կարող է վւսրչակւսն կարդա| |.՝ոդոքարկվելԳսւվաոի հաւքւսյնքասյետին դրա ուժի ւքեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվւս ընթացքում կւսւք ձայւսստանի ձւսնրւսպետության վւսրչակսւն դատարան՜ 
ե ր կ ւս լք ս յ ւս ժա մկ ե տ ո ւմ:
3. Սույն որոշլքւսն պահանջները չկատարևլա դեպքում, «Վարչարւսրության հիմունքների ե վաըչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահւքանված 1յււդւդու| այն ենթւսկւս է հարկադիր 
կատարման ձձ ԱՆ ձարկադիր կսւտւսրոււքն ասյահովոդ ծւսոայությւսն լքիջոցով ւսնբոդոքարկելի 
դառնալուդ եոամսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշլքան կսւտարման ընթացբի նկատւքւսմբ հսկոդա թյունն իրւսկանւսցնոււք է Գւսվսա համայնքի 
դեկւսվարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւևոնում ընդունււան մասին օրենքով սահւքանված պսոոշաճ իրսպեկելու 
օր վան հւսջորդոդ օրը։
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈԻԶԵՈԻԱ 
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Ղևկավւսրվելով «Տեր|ակաե իևքևակսւռավւսրման մասին» 2այասաաեի ձաե|ւապեաու թյան 
օրենքի 35 հոդվածի 24) ./Ապաստանի ձանրապետությսւն բյուջե տային համակարգի մւսսինե ՀՀ 
օրենքի 33-րդ հոդվածի 3 - ր ր կետերի պահանջներով, հիմք րնդունելով Գավաո համայնքի 
ավւսգւսևու 2022 թվականի ւիետրվայփ 25-ի թիվ 24-Ն որոշման Տ-րդ կետը, Գեդարքունիքի 
մարզպևտւսրանի ե Գավւսոի համայնքաւււեսոսրսւնի միջև 12.12.2022 թվականիև կնքվսւծ 
ընթացիկ սուրվեևցիայի Իւ 4 պայմանադիրը Գափսո հւսմայնբի ղեկա վարը որոշում է

1. Գավաո համայնքի 2022 թվականի րյուջեում կաւոսւրե| հհւոհյսւյ փոփոխությունր.
1) Եկամասւյին մսւսում Պետական րյուշեից տրամւսդրվոդ նպատւսկայիև հւստկացումներ 

(սուրվևևցիանևր) տորյր ւսվև|ացնե| 360.000 /երեք հարյուր վաթսուն հազար/ ՀՀ դրամով, 
միաժամանակ ծսւխսային մսւսում նույն գումարի չափով ավեյսւցնել 09.1.1 գործսանական 
դասսւկարզման 4233 /աշխատւսկազմի մասնազիտակւսն զարզացմսւն ծաոայու թյուննևր/ 
տնտեսագիտական հոդվսւծը Գավաո համայնքի մսւնկապարտևզևևրի աշխատակիցների 
վ ե ր ա պ ա տրաստման ն սյ ա տ ա կ ո վ:
2) 04 րւսժնի 5 (սմքի 1 դասի /ճանասյարհային տրւսնսպորտ/ գործսանական 

դասսւկարզման 4251 /շևևքևրի և կաոայցևևյփ ընթացիկ նորոգում հ պսւհպսւնում/ 
տնտեսագիտական հոդվսւծը սյակասևցնեւ 1,500.000/մեկ միփոն հինգ հսւրյուր հագար/ ՀՀ 
դրամով, որն ավևլւսցնևլ 01րսւժնի 1 խմրի 1 դասի /օրևնսղիր հ գործադիր մսւրմիննևր/ 
գարծաոնւսկան դասակւսրգմւսն 4214 /կապի ծաոայություններ/ տնտեսագիտական 
հոդվսւծին 270.000 /երկու հսւրյուր յոթանասուևութ հագար/ ՀՀ դրամ, 4261 /գրասենյակային 
նյութեր և հագուստ/ տնտեսագիտական հոդվսւծին 30.000 /  երեսուն հագար/ ՀՀ դրամ ե 
4213 /կոմունսդ ծաոայություններ/ տնտեսագիտական հոդվսւծին 1,200.000 /մեկ միյիոն 
երկու հարյուր հագար/ ՀՀ  դրամ։

՚շՎՆ
ք.Գսւվս

համայնքի դեկավար ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

հայասաանի ձանրւսպեաությւսն Գ-եղարքուէւխւշխ մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ն\՚ՁոզՅ§հՁզՅթ6էՁրՋՈ@§րոՅւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Ա
20 ԳԵԿՏԵՍ1 ՝ԵՐԻ 2022թվականի X 1 162-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻԳՌԻՄԱՐՆԵՐԻԳԱՆՁՄԱՆՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ ԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արաւսշ Արաավսւզղի Վսւրղաեյաեը (աևձեազիր 008556888, ձԾձ 2803660083 հաշվսաված ձձ 
քաղ. Երեւսե, Շենզավիթ, Ներքին Չարբսփւ 1 Օնի. 18սւ հանղիասնալով զույքւսհարկ վճարող սուբյեկա, ձձ 
հսւրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսսոարե| զույքւսհարկ վճարելու
պստւոականություննեյւը, ինչ|ւ կսսղակցու թյամբ 2022 թվականի ղեկւոեմբերի 06–ին «Վսւրչարարության 
հիմունքների ե վարչակւսե վստույթի մասին» ձձ օրենքի 30 րղ հողվածի 1 ին ւքւսսի ,,բ" ենթակեւոի հիմքով 
Գավսաի համւսյնքապեաւսրանի ւսշիււսւուսկազւհուք հարուցվեյ Է; վարչական վստույթ՝ զույքահարկի 
զումսւրների զւսնձւքւսն հսւրցի քննության նսրսաակուի «Վսւրչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձայսաւուսնի ձանրաս|ևտության օրենքով սւսհմանված կւսրզով հսւրուցված և 
իրականւսցվւսծ վարչւսկսւն վարույթի ընթսւցքում զործի ւիասաական հանզամսւնքների բազմակողմանի, 
լրիվ ե օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքում, բացւսհւսյսւե|ով զործի բոյոր հւսնզամւսնքներր, վարչւսկսւն 
լքարմիևը հասաւսաված ե համարում հեահյսղր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՍ՜ԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ԿՍ. ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորամազրվւսծ ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույբահւսրկով հսւրկվող օբյեկտ հաւհորվող Գսսիոո համայնքի 05-056-0334-0069, 05-056-0316-0561,05– 
056-0303 0098, կաղաստրային ծածկւսզրերով հողւսաեսքր հանւյիսանում Է Արսսսշ Արւոավւսզղի 
Վսւ րղսւնյա ն ի ս ե փ ա կ ւս ն ո ւ թ յ ո ւն ը:
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթակսւ զույքսւհարկը կազւքում Է 34328/երեսունչորս հազար երեք 
հստյուր քսանութ/ ձձ ղրամ, ինչը 2008 2021 թ թ. ժւսմւսնակսմսսավածում չ|ւ վճարվել, իսկ Արւոաշ 
Այոոսւվազղի Վւսրղանյանի կողլքից նշված ժալքլսնակւսհաավսւծի զույբահւսրկը օրենքով սահմանվսւծ 
ժւսմկեւոում չվճւսրելու արղյունքում սաաջացել Է զույքահարկի համար աույժ 17775/ասւսնյոթ հսւզստ յոթ 
հարյուր յոթանասունհինզ/ ձձ ղրսսքի չափով։
2022 թվակւսնի ղեկաեւքբերի 06-ին «Վարչարարության 1ւ վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կեւոի հիմքով Գւսւ|աոի հւսւ1այնքւսս|եսոսրանում հսւրուցված վարչական 
վստույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի զեկւոեւքբերի 20-ին հրավիրվեյ են ւիսյւչական վարույթի 
լսուււներ, որին մասնակցելու նպատակով սրսւոշաճ ծանուցւ|ել Է հիմք 06.12.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո 
կայքում/Արաաշ Արաավազղի Վւսրղանյանր։ Վերջ|ւնս չի ներկայւսցել վարչակւսն վստույթի լսոսքներին։ 
20. 12. 2022թ. վարչական վստույթի յսումներն իրականւսցվեյ են սրաոշաճ ծսւնուցված Արսսսշ 
Արսսսվազղի Վստղանյւսնի բսւցակայու թյամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵ1.ՈԻ ձԻՍ՚ՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

21 Սահմաևադրության 45-րդ հոդվածի համսւձայե՝ յուրւսքանչյուր որ պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հսւրկեյւ, տուրքհյւ, կասսսրել ս|եաական կամ համայեբայիև բյուջե 
մուտքադրվոդ պարաադիր այլ վճարումներ։
2սւմսւձայն 22 2ւսրկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույբի հւսրկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփականությսւն իրւսվունքով սրսսմրսնոդ հսւրկմսւն օըյեկւռ համսւրվոդ անշարժ զույքի համար 
սահԱ՜անվւսծ կւսրդով 2սւյասաանի 2սւնյուսդետու թյան հսււևււյնքների բյուջեներ վճարւիւդ տեդական հարկ 
է, որը կսփոիսծ չէ հարկ վճարույների տնաեսսմրսն դործունեու թսսն արդյունթնհրից։
2ամւսձւսյն 22 հարկային օրենսդրքի 236 րդ հոդվածի կսւդմակերւդու թյունները հ ֆիդիկսւկան ւսնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան դոււքսւրներր այդ թվում Օրենսդրքի 231 րդ հոդվածի 3-րդ ւէասով սահմանված 
դէպքերուն ու կւսրդով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի սրսրտսւվորությւսն դումարները/ անշարժ 
զույքի դտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային սարսիս դեկտեմբերի 1 ը ներւսոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աւոսնձնահւստկություններր։
2աւքւսձւսյն 22 2սւրկւււյին օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեդական հւսրկևրի դծով հարկային 
պւսրաավորությունների կատսւրում մարում է համսդւվոււք Օրենսդրքին համապաւոասխան 
հաշվւսրկվսւծ վճսւրման ենթակւսհւսրկի, ինչւդես նւսհ դրա դծով տույժերի հ կսււք տուդանքների 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պտրաաւիդաւթյունը հաշվւսոոդ տեդական 
բյուջեի դանձապետւսկան հւսշվին։ 2ւսմաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժւսմկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկեսսսնց յուրւսքանչյուր օրվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային դործւսկալը վճարում ե. սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։
2ամւսձայն «Տեդական ինքնակւսոավարմւսն մասին» 22 օրենքի 38-ըդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կւսրդով կսւ(|մակե|ոդոււք է զույքահարկի 
դանձումը, ինչպես նւսհ տեդական հարկերը, տուրքերը 1ւ վճարները չվճսւրոդ ւսնձանց նկատմւսմբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրւսոում I. հսւմասրստասիւան միջոցներ։
Ելնեյով վերոդրյսւլից հ դեկավարվելով 22 Ստհւ1սւնսւդրա թյսսկ՝, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվական ակւոերի ւ(սւսին», «Տեդական ինքնակսսոսւիսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրեևքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվածներով, որոշում Լմ

1. Արտսւշ Արւոավադդի Վարդանյւսնից հօդատ Դււսիսռ համայնքի բյուջե դւսնձել րնդսւմենր 
52103/հիսուներկու հադւսր մեկ հարյուր երեք 22 դյւսւմ, որսյես 05-056-0334-0069, 05-056-0316-0561,05– 
056-0303-0098, կադսոոորայիև ծածկւսդրերով դույքհրի դու յքահւսրկերի դումար, ներսայալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ ե վարչական կւսրդով |՝ոդոքարկվե| Դսոիսրփ համայնքսոդհտին դրա ուժի մեջ 
լքանելու օրվւււնից երկու ւսմսվա ընթւսցքում կամ 2այաստանի 2անրաււյետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժաւքկեսաւմ։
3. Սույն ոյաշման պահանջները չկատսւըերո դեւդքուս՜, «Վւսրչարարությւսն հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմւսնված կւսրդով այն ենթւսկսւ հ հարկադիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն սսդահովոդ ծաւոսյության միջոցով ւսնբոդոքարկելի 
դառևալուց եռամսյա ժաւքկետոււք։
4. Սույն որոշմւսն կատարմւսև րնթւսցթի նկատմամք հսկոդությունն իրակսւնացնում I Գավաո համայնքի 
դեկւս վարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնդունման մասին օրենքով սահմանված պատշսւճ իրադեկեյու 
օրվսւն հաջորդոդ օրը։
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Քաղաքացի Սերղո Արմանի Փւսփսվսչյւսնր (աեձնաղիր 003751757, ձԾձ 300960257 հւսշվաոված ձձ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավսա համայնք, զ Կարմիրզյուղ, Ազսւտության պողուոսւ 16/ հանդիսանալով 
զայքսւհարկ վճարող սուբյեկւո, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաւսրել զույքահարկ 
վճար հլու պարտակսւնությունները, ինչի կւսս|ակցոևթյւսմբ 2022 թվականի դեկաեմյ՝երի 06-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30 րղ հոդվածի 1 ին մասի ,,բ" 
ենթակէտի հիմքով Գւսվսաի համայնքաւդեսադսսնի սոխաւուսկւսզմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումւսրների զսւնձմւսն հարցի քննության նւցւսաւսկով։ «Վարչարւսրության հիմունրների ե 
վարչական վարույթի մասին» ձայասսոսնի ձանւսսս|ետությւսն օրենքով սահմանված կարզով հարուցված 
և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամսւնքների 
բազմսւկոդմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ բննու թյսւն ւսրդյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր հանզամւսնքները, 
վարչական մւսրմինը հսւստատված է հսււքարում հետհյսդր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵ1.ՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՍ՚Ք ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կոդլքից տրսւմաղ|ոիսծ ձձ ձսդւկային օյւենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվոդ օբյեկւո համարվոդ Գավաո համայնքի 05 056-0005-0022, 05-056-0303-0029, 05– 
056-0334 0111, 05-056-0338-0058, կւսդաււտրային ծածկազրերով հոդատեսքը հւսնդիսանում է Սերզո 
Արժանի Փւսփախչյանի սեւիակւսնություևը։
Անշարժ զույքհրի համար վճարմսւն ենթսւկա զույքահարկը կազմում է 64676/վաթսունչորս հազար վեց 
հարյուր յոթաևասունվեց/ ձձ դրւսւք, ինչը 2008 2021թթ. ժաւքանւսկահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Սերզո 
Արժանի Փափսւխչյանի կողմից նշված ժամանսմրոհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքուլք աոսւջացե| է զույքահարկի համար սւույժ 31058/երեսունմեկ հազար 
հիսունութ ձձ դրամի չսսիով։
2022 թվականի դեկտեմբերի 06-ին «Վարչւսրւս|աւթյան հ վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվսաի հւսմայնքւսԱ|ետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 20 ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով սրստշաճ ծսւնուցվել I. հիմք 06.12.2022թ. ծանուցում ՅշժՅրՅՈՅա 
կայքում/Սերզո Արժանի Փւսփսվսչյանր։ Վերջինս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի լսումներին։
20.12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկւսնացվհ| են սրստշաճ ծւսնուցվսւծ Սերզո Արժանի 
մ>սոիախչյանի բսւցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահւքւսնւսդրությւսն 45-րդ հոդվածի հւսմսւձսւյն՝ յուրաքանտյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահւքանված կարզով հ տափով մուծել հարկեր, աուրքհր. կւսաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
լքուտքւսզրվոդ ւդւսրսսսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 224–րւյ հայվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճսւրորլներին 
սեփակւսնությւսն իրավունքով սյաականույ հարկլքւսն օբյեկա հւսմարվող անշարժ զույքի համար 
սահւքանված կայւզով ձւսյւսսաանի ձանրւսս|եաությւսն 1սսւքսւյնբների բյուջեներ ւ|ճարւ|ող աևդւսկւււն հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճսւրողնեըի անաեսական զործունեությսւն աըզյունքներից։ 
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 236 րզ հոդվածի կազլքակևրսւությունները և ֆիզիկական ւսնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան զումւսրնևրր /ւսյդ ր>վոււ1՜ Օրենսզրքի 231 րզ հոդվածի 3-րզ մւսսով սահմանված 
դեսյքերում ու կւսրզով հաշվարկվւսծ անշարժ զույքի հարկի սրսրտավորության զումսւրները / անշայւժ 
զույքի զանվեյու վայրի համայնքի բյուջե են վձսզաւմ մինչե հարկային աւսրվւս դեկտեմբերի 1 ր ներաոյւսլ 
հսւշվի սաներս) սույն հոդվսւծով սահմանված ստանձնւսհատկությունները։ 
ձամւսձւսյն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 46 րդ հոդվածի տեդական հարկերի զծով հարկային 
սււսրտւսվորությունևերի կւստւսրոււք /լքարում 1, հւսմարվում Օրենսզրքին հաւքւսպւսաաւփոսն 
հաշվարկվւսծ վճսւրման ենթակահսւրկի, ինոդես նահ դրա զծով տույժերի ե /կամ տուզւսնբների 
զումսւրների վճարումը հւսմաւդատասխան հարկի զծով սրսրսոսվորությունր հսւշվւսոոդ տեդակւսն 
բյուջեի զանձասյետակսւն հաշւ|ին։ ձամւսձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկեւոներից ուշացնելու դեւդքում ժամկետանց յուրւսքւսնչյուր օըվսւ համար 
հարկ վճւսրոդը կամ հարկային զործակւսլը վճարում I. աույժ 0.04 տոկոսի չսսիով։ 
ձամւսձւսյն «Տեդական ինքևւսկստավարլքան մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվւսծի՛ համայնքի ղեկավարը 
ոըւդես սեւիակւսն |իւսզորություն, օրենքով սահմանված կսդս|ով կսսրքակհրւդուլք ե դույքահարկի 
զսւնձումր, ինչպհս նահ տեդական հարկերր, տուրքերը հ վճարները չվճւսրող անձանց նկատմսւմբ 
օրենքով սահլքւսնված կւսրզով կիրատսմ ե համապատասխան լքիջոցնևր։
Ելնելով վերոզրյւսլիւց հ դեկավարվելով ձձ Ստհմանտդրությաւքբ, ձձ հարկային օրենսզրքով. «Նորմատիվ 
իրսւվական ւսկտերի մասին», «Տեդական ինքնակաւսսվարման լքասին», «Վւսրչսւրւսրությւսն հիմունքների 
և վարչական վարույթի լքլւաին» ձձ օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հարիսծներով, որոշումԼմ 1

1. Սերզո Արժանի Փւսւիախչյւսնից հօզուտ Գաւիսո համայնքի բյուջե զւսնձել ընդամեևը 95734/իննսունհինզ 
հազւսր յոթ հսւրյուր երեսունչոյա ձձ դրւսւք. ւդոդես 05 056 0005-0022, 05 056 0303 0029, 05 056 0334-0111, 
05-056-0338-0058, կադաստրային ծսւծկազււերով զույքերի զույքահարկերի զոււքւսր, ներսայալ տա յժհրը։
2. Սույն որոշումը կսւըոդ է վարչական կւսրզով բոդոքարկվել Դւսվւափ համւսյնքւսւդետին դրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու սւմսվւս ընթացքում կաւ( ձայաւաոսնի ձւսնրւսպետության վարչական դատարան՛ 
երկամսյւս ժամկեաոււք։
3. Սույն որոշման պահանջները չկսսոաըելտ դեսյքում, «Վարչւսրարության հիմունքների և վարչական 
վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված կւսրզով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կատւսրման՛ ձձ ԱՆ ձւսրկադիր կատարոււքն ասրսհովոդ ծաոայության միջոցա| ւսնբոդոբարկելի 
դաոնւսլուց ևւոսլքսյւս ժամկեաոււք։
4. Սույն որոշւհսն կատւսրլքւսն րնթւսցքի նկասս1սսքբ հսկոդությունն իրականսւցնոււք է Գւսվսա համայնքի 
դեկւսւիորը։
5. Սույն որոշոււքն ուժի լքեջ Լ լքտնոււք րնդունււտն լքասին օրենքով սահւքանված պատշաճ իրազեկեյու 
օրվան հւսջորդոդ օյւր։

/  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Դե



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ– 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստանի 2ւսնրւսպետության Գեդարքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
2.2., Գերլարքուևիքի մարզ, ր. Գավաո, (0264)23-123, (0264)22338 §Ձ\,որւզՁ§հՁզՁթ6էՅրՅՈ@§րոՋւ1.€օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Ա
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 51 1 164-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռաֆիկ Մկրտչի Մարւոիրոսյանլ։ (անձեւսզիր .–380262679, 202  2014550596 հաշվսաված 22 
Գերյարքուեիքի մարզ, Գավւսռ համայևբ, զ Կարւքիւպյա ւրՄարշււզ Բւսբաջանյան փող. 29/ հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկային օրենսզրքով սահւքանվւսծ վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու սյայւաականությունները, ինչի կաս|ւսկցությսսքբ 2022 թվակւսնի դեկտեմբերի 06-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչւսկան վարույթի մասին» 22 օրենքի 30 րդ հոդւիսծի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավւսոի հւսւքայնբւսււ|ետարւսնի աշիւսսրոսկազլքոււք հարուցվելէ վսդւչական վւսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձմւսն հւսրցի քննության նսրսսաւկով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
ւիսրչւսկան վարույթի մասին» 2սւյսատանի 2ան|սսս|1՜.տությւսն օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցվսւծ 
ե իրակսւնացւիսծ վարչական վսդաւյթի րնթացքում զործի ւիաստական հսւնզամանքների 
բազմակոդւհսնի, լրիւ) ն օբյեկտիւ) քննության արդյունքաւք, բւսցահայտելով զործի բոլոր հանզսւմաևբները, 
վարչական լքլլւրլքինը հւսստատված է հաւքսդաւմ հետնյալդ.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍ ԱՏՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամւսձւսյն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ ի կոդլքից տրւսմադրվսւծ 22 2արկւսյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հսւրկվոդ օբյեկտ համստվոդ Գսւվսա համայնքի 05-056-0319-0028, 05-056-0344-0093,05–
056 0164 0001,05 056-0316 0329, 176 003 կադաստրային ծւսծկազրերով հոդատեսքը հւսնդիսսւնում է 
Ռաֆիկ Մկրտչի Մւսրտիրոսյանի սեփւսկանությունը։
Անշարժ զույքևրի հաւքւսր վճարման ենթւսկա զույքահարկը կազմում է 108121/մեկ հարյուր ութ հազար 
մեկ հարյուր քսանմեկ/ 22 դրամ, ինչը 2008 2021թթ. ժսււքանակահատվածում չի ւ|ճւսրվել, իսկ Ռաֆիկ 
Մկրտչի Մւսրտիրոսյանի կողմից նշվւսծ ժամանւսկահատւիսծի (յույրւսհարկը օրենքով սահւքանված 
ժաւքկետոււք չվճարելու ւսրդյունբոււք աուսջւսց1զ է զույքահարկի հւսւքւսր տայժ 50474, հիսուն հազար չորս 
հարյուր յոթւսնասունչորս/ 22 դրամի չավավ։
2022 թվակւսնի դեկտեմբերի 06-ին «Վարչարարության 1ւ վարչական վսդաւյթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ 
հոդւիսծի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսւոի համսւյեքաւզետարանոււք հւսրուցված վարչական 
վարույթի շրջանակւսնեյաւլք 2022 թվականի դեկտեւքբերի 20-ին հրավիրվե| են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին լքասնակցելու նպատակով սրււտշաճ ծանուցվե| I. հիլքք 06.12.2022թ. ծանուցում 3/մՁրՁր.սու 
կայքում/Ռւսֆիկ Մկրտչի Մարտիրոսյանը։ Վերջինս չի ներկւսյւսցևլ վարչական վարույթի լսոււէներին։
20. 12. 2022թ. վսւրչակւսն վարույթի յսոււքներն իրակսւնսւցւ|ել են սրստշսւճ ծսւնուցվսւծ Ռաֆիկ Մկրտչի 
Ս՚ւսրտիրոսյանի բսւցակսւյությւսւքբ։
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ձձ Սահմւսնաղրության 45 րղ հողվածի համաձայե՜ յւորաքանչյուր որ սրսրսւավոր է օրենքով 
սահմանված կարղով հ չափով մուծհզ հարկեր, տուրքեր. կաաարե| պետական կամ հւսմայնքւււյին բյուջե 
մուտքաղրվող ւղսւրտաղիր այլ վճւսըոււ(ներ։
ձսւմւսձայն ձձ ձարկային օյւենսզրքի 224 յոյ հողվածի անշարժ զույքի հարկը հսզմյ վճսւրողներին 
սեփականության իրավռւնքով պատկսւնոզ հաըկմսւն օբյեկտ համսղւվող անշարժ զույքի համար 
սահւքւսնված կարզով ձայաստսւնի ձանյոսս|եաության հաւքսւյնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճւսըողների տնտեսական զործունեության սղւղյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 236 յոյ հողվածի կազմակհրււ|ությունները հ ֆիզիկսւկան ւսևձինբ 
անշարժ զույքի տարեկան զումարները ւսյղ թւիաք Օրենսզրքի 231 ֊րղ  հողվածի 3 ֊րղ լքւսսով սւսհլքանւ|ած 
ղեպքերում ու կարզով հւսշվւսրկւիսծ անշարժ զույքի հարկի ււ|ւսրսոսվորության զոււհսրները / ւսնշարժ 
զույքի զւոնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային տւսրվւս ղեկտեմբերի 1 ը ներաոյալ 
Ւոոշվի Լլւռնելով սույն հողվածով սահլքանւիսծ առանձնահատկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46 յոյ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
ւղւսրսոսւ|որությունների կատսւըում /մարոււՐ 1. հւսմարվոււք Օյմմազրքին համապատասխան 
հւսշվւսրկված վճսւրլքլսն ենթւսկւսհարկի. ինչպես նւսհ ղրա զծով տույժերի ե կամ տուզւսնբների 
զումւսրների վճարումը 1՚սսմապատաս|ասն հարկի զծով սրսրտավորությունը հւսշւ|ւսռող տեղական 
բյուջեի զանձապետակւսն հսւշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401 րղ հողվածի հարկի 
վճարոււքը սահմանված ժւսմկևտներից ուշացնելու ղհո|քում Ժալքկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար 
հւսրկ վճարողը կսււք հւսյմյւսյին զոըծակսզր վճսղաւմ 1. աույժ 0.04 տոկոսի չսսիուի 
ձաւհսձայն «Տեղական իևքնակառւսվարման ասսին» ձձ օրենքի 38-ըղ հողվածի՜ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանւիսծ կսւրզով կսւզւքսւկերպու լք ե զույքահարկի 
զսմւձումր, ինչպես նւսհ տեղական հարկհրր. տուրքերր հ ւ|ճարներր չվճսւրող անձսւնց նկատմսւմբ 
օրենքով սահմանւ|ած կսւրզով կիրառոււ1 I; համւսս|ւստւսւփւան լքիջոցևեր։
Ելնելով վեըոզրյսւլից հ ղևկւսվարվե|ով ձձ Սահմւսնաղըությւսմբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավսւկւսն սւկտերի լքասին», «Տեղական ինքնակառւսվարւքան ւհսսին», «Վսւրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մաւփն» ձձ օրենքի 53 րղ, 58 60 րզ հողվսւծներով, որոշումէմ 1

1. 11-աֆիկ Ս՚կրտչփ Ս՚ւսրտիրոսյւսնից հօզուա Գավառ համայնքի բյուջե զւսնձել րնղամենը 158595/մեկ 
հարյույւ հիսունութ հազար հինզ հարյուր իննսունհինզ ձձ ղրաւ1, որսյես 05-056 0319 0028,05 056 0344 
0093,05-056-0164-0001,05-056-0316-0329, 176-003 կսորսսարային ծածկազրերով զույթերի զույբահարկերի 
զումւսր, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող Լ վւսըչւսկւսն կսղւզով բողոքարկվհլ Գաւ|սւռի հսւմայնքապեաին ղրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սււ1սվւս ընյասցքամ կամ ձայասաանի ձանրաւզետության վարչական ղւստւսըան՝ 
երկւսմսյա ժաւքկետում։
3. Սույն որոշման պահւսևջնեըր չկւստսղմզու ղեսյքու մ, «Վաըչարաըու յծյսւն հիլքունքնեըի հ վւսըչակւսն 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րղ հողվածով սահմանված կարզով այն ենթակւս հ հարկաղիր 
կւստաըւևսն՝ ձձ ԱՆ ձւսրկւսղի|ւ կւսսոսըումն ասրսհովող ծառայության լքիջոցու) անբողոբարկելյւ 
ղառնալուց եասւքսյա ժաւքկետոււք։
4. Սույն որոշման կւստարլքան ընթւսցբի նկատւքամբ հււկույությունն իրականւսցնում Լ Գավւսռ համւսյևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է լքանամ ըեղունմսմւ մասին օրենքով սահւ1ւսնւ|ած ւղւստշաճ իրւսզեկևլու 
օրւիսև հսւջորղող օրը։

Հ ձԱԱԱՅՆՔԻ ՂԵԿ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻ֊ԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք 
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 
^ՋողՋ§հՋղձբ6էՋրՁՈ@§տձւ1.օօտ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին 
կետի 24)֊րդ ենթակետով, ՀՀ կառավարության՝«ՀՀ քաղաքային և գյուղական 
բնակավայրերուն ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների ւսնվանակոչման, 
անվանափոխման, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և /կա մ/ տեղակապման վայրի 
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական զրանցման կարգը հաստատելու 
և հասցեների զրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մա ս ի ն »  29.12.2005թ. թիվ2387–Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և վտփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կաոավարության
25.02.2021 թ-ի էՏ| 233-Ն որոշմամբ, «Ս և ա ն Ազգային Պ ա ր կ »  ՊՈԱԿ-ի լիազորված անձ 
Արմեն Խաչատուրի Բարսեղյւսնի 09 դեկտեմբերի 2022թ–ի Գավառ համայնքի ղեկավարին 
հասցեագրված դիմումը

1 .ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի /կադաստրային 
ծածկագիր 05-071-0360-0004/«Ս և ա ն Ազգային Պ ա ր կ »  ՊՈԱԿ-ի սեփականություն 
հանդիսացող հողամասից առանձնացվող 0.09930 հա մակերեսով հողամասին և նրանում 
առկա շինությանը տրամադրել Գավառ համայնք Նորատուս բնակավայր Դւսդիո Թաղամաս 
փողոց թիվ 9 հասցեն։

2. Սույն որոշումը հիմք Է պետական գրանցում ստանալու համար։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
22 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի |Տ| 1165-և

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻԻ ՄԱՍԻՆ

յյ.՝րաւլւսււ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք 
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 
^Ջ ո զՁ § հՋ ղ Ջ բ6 էՋ ր Ջ Ո @ §ր ոՁ ւ1 .շօր ո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
22 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 1166-Ա 

ՀԱՍՅԵ ՏՐԱԱԱԳՐԵԱՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվածի 1-ին 
կետի 24)–րդ ենթակետով, ՀՀ կւսռավարությւսն՝«ՀՀ քաղաքային և գյուղական 
բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, 
անվանափոխման, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և /կա մ/ տեղակապման վայրի 
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու 
և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մ ա ս ի ն »  29.12.2005թ. թիվ2387–Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և փովտխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության
25.02.2021 թ-ի Ա 233-Ն որոշմամբ, «Ս և ա ն Ազգային Պ ա ր կ »  ՊՈԱԿ-ի լիազորված անձ 
Արմեն Խաչատուրի Բարսեղյանի 09 դեկտեմբերի 2022թ–ի Գավառ համայնքի ղեկավարին 
հասցեազրված դիմումը

1 .ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի /կադաստրային 
ծածկագիր 05-071-0467-0001/«Ս և ա ն Ազգային Պ ա ր կ »  ՊՈԱԿ-ի սեփականություն 
հանդիսացող հողամասից առանձնացվող 0.00521 հա մակերեսով հողամասին և նրանում 
առկա շինությանը տրամադրել Գավառ համայնք Նորատուս բնակավայր Ռադիո Թաղամաս 
փողոց թիվ 11 հասցեն։

2. Սույն որոշումը հիմք Է պետական գրանցում ստանալու համար։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք 
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338
§Ջ7ՋողՋ§հՋղՁթ6էՋրՋՈ@§տՋ՚ւ1.շօտ

Ղեկավաըվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին 
կետի 24)–րդ ենթակետով, ՀՀ կառավարության՝«ՀՀ քաղաքային և գյուղական 
բնակավայրերուն ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, 
անվւսնաւիոխման, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և /կա մ/ տեղակապման վայրի 
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական զրանցման կարգը հաստատելու 
և հասցեների զրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մ ա ս ի ն »  29.12.2005թ. թիվ2387–Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և ւիոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության
25.02.2021 թ-ի է\1 233-Ն որոշմամբ, «Ս և ա ն Ազգային Պ ա ր կ »  ՊՈԱԿ-ի լիազորված անձ 
Արմեն Խաչատուրի Բարսեղյանի 09 դեկտեմբերի 2022թ–ի Գավառ համայնքի ղեկավարին 
հասցեագրված դիմումը

1 .ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Նորատուս բնակավայրի /կադաստրային 
ծածկագիր 05-071-0483-0003/ «Ս և ա ն Ազգային Պ ա ր կ »  ՊՈԱԿ-ի սեփականութիւն 
հանդիսացող հողամասից առանձնացվող 0.00577 հա մակերեսով հողամասին և նրանում 
առկա շինությանը տրամադրել Գավառ համայնք Նորատուս բնակավայր Ռ-ւսղիո Թաղամաս 
փողոց թիվ 13 հասցեն։

2. Սույն որոշումը հիմք Է պետական գրանցում ստանալու համար։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
22 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի |Տ| 1167-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք 
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 
§Ձ^հղՁ§հՑղՁք6էՋրՁՈ@§րոձւ I .շօրո

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին 
կետի 24)–րդ ենթակետով, ՀՀ կառավարության՝«ՀՀ քաղաքային և գյուղական 
բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների ւսնվանակոչման, 
անվանափոխման, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և /կա մ/ տեղակապման վայրի 
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու 
և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մա ս ի ն »  29.12.2005թ. թիվ2387–Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և վտվտխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության
25.02.2021 թ-ի 233-Ն որոշմամբ, «Ս և ա ն Ազգային Պ ա ր կ »  ՊՈԱԿ-ի լիազորված անձ 
Արմեն Խաչատուրի Բարսեղյանի 09 դեկտեմբերի 2022թ–ի Գավառ համայնքի ղեկավարին 
հասցեագրված դիմումը

1 .ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Ծովազարդ բնակավայրի /կադաստրային 
ծածկագիր 05-050-0679-0024/ «Ս և ա ն Ազգային Պ ա ր կ »  ՊՈԱԿ-ի սեփականություն 
հանդիսացող հողամասից առանձնացվող 0.001524 հա մակերեսով հողամասին և նրանում 
առկա շինությանը տրամաղրել Գավառ համայնք Ծովազարդ բնակավայր Սասոնցի Գավթի 
փողոց թիվ 4/4 հասցեն։

2. Սույն որոշումը հիմք Է պետական գրանցում ստանալու համար։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
22 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 1168-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱԱԱԳՐԵԱՈԻ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ1
20ճթ.

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՈՍՅԱՆ


