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Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւեի Ս 1169-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ս ԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 
ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿ ՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարւ|ե|ով ԼԼ հողային օրենսգրրի 76 
սւսկարկու թյուևների մւսսիե ԼԼ օրէնքի, «Տ

77, 78 հոդվւսծների, Հրապարակողին 
ւ1| ւս կ ա ե I ՝նքն ւս կ ւս ոա ւ| ւսր ման Ս՜ա սին »

Հսւյաստաևի Հանրապևտությսւն օրևնքի 35-րդ հոդվւսծի 24) կետի, ՀՀ Կսաավւսրության 
«Պետական կամ համայևքւսյին սևփականու թյտն 1սսնւյ|աացորւ հորյամւսսերի 
օտարման, կսաուցապատման իրավտնքի ն օգտագործման տրսւմսպրման կարգը 
հասաաաելու մասին» 2001թ. նսււյյւի|ի 12-ի Ս286 որոշման պահանջներով, հիմթ 
րնդուևեյով Գսւվւսռի հւսմԱւյնթւսպետարանի մրցաթային հաևձնաժոդովի 2022 
յտկակաևի նոյեմբերի 14-ի սւյւձւսնս։ցյւու թյուննևրր, որոշում եմ

Գավսա համայնքի վարչական սահմաններում գտնվոդ համայնքսւյին սևփականություև 
հանդիսացող գյու րյաանաեսւսկտն նշանակտ թյան հողերդ՝ սեփակսւնության 
իրսւվուևքի պետական գրաևցմւսն ւ| կ սւյ ա կ ւււնևևյւ
Ս22072022-05-0043 տրված 2022 թւ|սւկւս1|ի հույիսի 22-ին անշարժ գույքի կադաստրի 
կոմիտևի անշարժ գույքի գրսւնցման միասնական ստորաբսւժանմսւն կույմից, 05-001 ֊ 
1173-0192 կադսւստրային ծւսծկագրով 1,911 հւս մակերեսով գյուդատնտեսական 
նշանակաթյաև Յ-յ՜ւրյ կարգի վւսրե|սւհոգր տարեկան 11850 /տասնմեկ հագար ութ 
հսւրյուր հիսուն/ ԼԼ գրսւմ վարձավմարով
Ս15072022-05-0011 տրփսծ 2022 թվականի հու.|իսի 15-ին անշարժ գույթի կագւսստրի 
կոմիտեի անշարժ գույթի գրսւնցման միասնական ստորարաժանմսւն կոգմից, 05-001– 
1173-0189 կւսգաստյոսյին ծածկւսդրով 0,8309հւս մակերեսով գյուդւստնտեսակսւև 
նշսւնակության 3-րգ կարգի վսւրևյահոգր տար եկան 5200 /հինգ հագար երկու հսւրյուր/ 
ՀՀ դրամ վարձավճսւրով



Ւ107042021-05-0034 տրւ|սւծ 2021 թփսկւսնի աս|րիյի 7-ին ւսնշւսրժ գույքի կսւդասարի 
կոմիանի անշարժ գայթի գրւսևցման միասնական սսարարաժւսնմսւն կոգմից, 05-001–
1178-0894 կսւգասս՜ւրային ծածկագրով 0,89751ոս մակերեսով գյու գսւանւոևսակաև 
նշանւսկությսւն 3-րդ կարգի ւ|ւսր1.|ւսհււրւր աար1.կան 5600 /հինգ հագար վեց հարյուր/ ՀՀ 
գ ր սւ մ վ ւս րձ ա վ ճւս ր ո վ
1Տ115072022-05-0026 ստկած 2022 թփււկսւնի հու|իւփ 15-ին անշարժ գույքի կւսդսաարի 
կոմիաեի անշարժ գույբի գրաևցմսւն միասնական սաորարաժանւքսւն կոգմից, 05-001– 
1173-0190 կւսգասարային ծւսծկագրւս| 1,0265հա լքակևրեսու| գյուդւսանաևսակսւն 
նշաևւսկության 3-րդ կարգի վար1.|ւսհու)ր աարեկսւն 6400 /վեց հագար չորս հարյուր/ ՀՀ 
գրսւմ ւ|արձավճարով
2046 թվակւսնը ներսայսւլ օգսաւգործմւսն ժամկեւռա| ւիսրձակալությւսմր արւսմադրևլ 
մրցույթում հւսգթոգ ճանաչվւսծ Սիմոն Ռւայմիկի Դու|յաթյանին։
2. Սիմոն Ռւսգմիկի Դու|յաթյսւեի հեա կնրեյ հոգաւքասի ւ|սւրձսւկւս|ության 
պւսյմսւնագիր։
3. ձսւնձնարարեյ համսւյնրի գևկափււյփ |ււորհ|ւգական Ռւորևն Կոխս|եցյւսնին՝ օրէնքով 
սահմանկած կարգու) կնրեյ ւ|սւրձւււկւււյա ..թյսւն ս|այմսւնւսգիր։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԴԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստաևի Հսւնրապեսւա թյաև Դեղսւրքունիքի մարզի Գսւվառ համայնք
ՀՀ, Դևզ արքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅթ6էՅրՅՈ(5)§աՅմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 1170-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակսւռավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հող վանի 1 ֊ին մսաի 
24-րդ կետի դրոյթներով, որոշումեմ

1. Հաստատել Գսւվառ համայնքի սեւիականություն հանդիսացող հողերի կառավարմւսն 2023 
թվականի (ամևնւսմյա) ծրւսզիրը հանաձայև հավելվածի։

2. Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտնում հրապարակմանը հսւջորդոդ օրվսւնից։

20֊ .թ.֊
ք. Գտվսա



ՕՐԱԳԻՐ
ԳԱԱԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ 

ԴԱՌԱԱԱՐՄԱՆ 2023 ԹԱԱԿԱՆԻ (ԱՄԵՆԱՄՅԱ)

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈԻՅԹՆԵՐ

1. Գավար) համայնքի (այսուհեա համայնք) սեփականություն հանդիսացող հողերի 
կաոավարման 2023 թվականի (ամենամյա) ծրագիրը (այսուհեա Օրագիր) 
նպաաակաուդղված է համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի (այսուհեա 
Հողեր) օգասպործմսւն արղյունավեաության բարձրացման և համայնքի հողային 
պաշարների կաոավարման աիրապեաման, օգասպործմսւն ե անօրինման 
քնագավաոում համայնքային միասնական քաղաքականության սահմանման, 
համայնքի սոցիալ-անաեսակսւն զարգացման և համայնքի 2022 ֊  2026թ.թ. հնգամյա 
զարգացման ծրագրով (այսուհեա ՀՀԶԾ) սահմանված խնղիրների լուծմաևը և 
հանղիսաևում է ՀՀԶԾ֊ի բաղկացուցիչ մասը։
2. Ծրագրի իրականացման հիմքում ղրվել են 2023 թվականի ընթացքում Հողերի 
նպաաակային և ծրագրային կաոավարման հեա կապված հարաբերությունները, 
ներաոյալ գույքագրման, հաշվաոման, գնահաաման, համայնքային սեփակաևության 
իրավունքի պեաական գրանցման աշխաաանքների կազմակերպման, Հողերի 
պահպանվածության ապահովնան ու կաոավարման նկաամամբ վերահսկողության 
իրականացման հեա կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև համայնքի սոցիալ- 
անաեսակսւն զարգացման ե բյուջեաային քաղաքականության ուղղություններով 
սահմանված խնղիրները։
3. Ծրագրի իրականացման իրավական հիմքերն են Հայասաանի Հանրապեաության
Սահմանաղրությունը, Հայասաանի Հանրապեաության հողային, քաղաքացիական ե 
վարչական իրավախախաումների վերաբերյալ օրենսգրքերը, «Տեղական 
ինքնակաոավարման մասին», «Դույքի նկաամամբ իրավունքների պեաական 
գրանցման մասին», «Հրապարակային սակարկությունների մասին», «Անշարժ գույքի 
գնահաաման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքները, հողային հարաբերությունները 
կարգավորող Հայասաանի Հանրապեաության կաոավարության որոշումները, ինչպես 
նաև համայնքի ավագաևու և համայնքի ղեկավարի կողմից ըևդունված Հողերի 
կաոավարման ոլորաի վերաբերյալ իրավական ակաերը։
4. Հողերը անօրինում է համայնքի ավագանին՝ «Տեղական ինքնակաոավարման 
մասին» ՀՀ օրենքով, Հայասաանի Հանրապեաության հողային, քաղաքացիական և 
վարչական իրավախախաումների վերաբերյալ օրենսգրքերով, այլ օրենքներով ու 
նորմաաիվ իրավական ակաերով սահմանված կարգով։
5. Հողերի կաոավարման հարաբերությունների կարգավորումը ներաոում է
1) Հողերի կաոավարման հիմնախնղիրների լուծումը.
2) Հողերի հաշվաոման բնագավառում միասնական սկզբունքների սահմանումը ե 
համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվաոման բազայում 
Հողերի ամբողջական ընդգրկումը, ինչպես նան հաշվաոման ավյսւլների ճշգրաության 
բարձը մակարդակ ապահովելու նպաաակով ընարաևքային ե համալիր 
ուսումնասիրությունների անցկացումը.
3) Հողերի մշաաղիաարկումը (մոնիթորինգ), օգտագործումը և պահպաևումը, Հողերի 
շրջանաոության նպաաակային իրականացումը.



4) ձողերի կսասւվարմաև բնսւգւսվաոում համւսյնքային քաղաքականության մշակումն 
ու իրականացումը, ուղղությունների սահմանումը.
5) ձողերի օաարման և օգտագործմւսն ոլորաում համայևքային քաղսւքսւկանության 
մշակումը և իրականացումը.
6) ձողերի նկաամամը ցույքսւյին իրավունքների կաոավարման ոլորաում միասնական 
քաղաքականության մշակումը և իրականացումը։
6. Ծրագրի նպատակներն են
1) ձողերի կաոավարման արղյունավեաության շարունակական րարձրացումը.
2) ^ողերի կաոավարման միասնական համակարգի ձևավորումը, հանրային 
օգաակսւրության բարձրացումը.
3) ձողերի օաարումից, ինչպես ևաև վարձակալությաև, կաոուցապաաման և 
սահմանափակ օգտւսգործման (սերվիաուա) իրավունքով արամադրելուց սւռացված 
միջոցների հաշվին համայնքի բյուջեում եկամուաների ապահովումն ու ավելացումը.
4) համայնքի սեփակաևությունը հանդիսացող գույքի, ինչպես նաև համայնքի 
տեղական ինքևակաոավարման մարմինների կառավարմանը հանձնված պետական 
սեփականություն հանդիսացող հողերի շրջանաոության բնագավաոում միասնական 
քաղաքականության իրականացումը.
5) ձողերի ամբողջական հաշվաոումը, հաշվաոման տվյալների թափանցիկության և 
հրապարակայնության ապահովումը.
6) համայնքային հողային հարաբերությունների կարգավորումը և շարունակական 
բարեփոխումը.
7) ձամսւյնքի բնակչությանը ձողերի կաոավարման գործընթւսցին մասնակից 
դարձնելը.
8) ձողերի արղյունավետ կաոավարման ճանապարհով համայնքում ներդրումային 
գրավչության բարձրացման և ներղրումների ներգրավման բարենպաստ պայմանների 
ստեղծումը և ապահովումը։
7. Սույն Ծրագրի իրականացման հիմքում դրված են ձողերի կաոավարման հետնյալ 
սկզբունքները
1) ձողերի կաոավարման յուրաքանչյուր հողակտորի ծրագրային կաոավարման 
նպատակի սահմանում և ամրագրում.
2) ձողերի կաոավարման արղյունավեաության շարունակական ապահովում.
3) ձողերի կաոավարման ոլորաում մասնակիցների շահերի ներղաշնակության 
ապահովում.
4) համայնք-մասնավոր համագործակցության պարզեցված պայմանների ներդրում.
5) ձողերի կաոավարման թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովում։
8. ձողերի կաոավարման ընդհանուր գերակայություններն են՝
1) ձողերի օգտագործման արղյունավեաության բարձրացման ապահովումը.
2) ձողերի բերրիության, ֆիզիկական, որակական և նորմատիվային այլ 
հատկանիշների պահպանումը.
3) համայնքի կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ ձողերի 
գերակայությունը, ընդ որում, եթե միևևույև հողամասը կարող է ունենալ նաև շահույթ 
ստանալու հնարավորություն, այնուամենայնիվ, այն ղասվում է համայնքի կարիքները 
բավարարող հողամասերի խմբին.
4) համայնքի կարիքները բավարարող հողամասերը հիմնակաևում ենթակա չեն 
օտարման.



5) շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող եողամասերի կսաավսւրմսւն համար
օգտադործման այլընտրսւնքւպին տարբերակներից նւսխապատվությունը տրվում է 
այն տարբերակներին, որոնք աոավել նպաստում են համայնքի տնտեսական աճի 
ապահովմանը, մասնավոր հատվւսծում օտարերկրյա և ներքին ներդրումների 
ներդրավմանը, շուկայական մրցակցության խթանմանը, արտահանման խթանմանը, 
աշխատատեղերի ստեղծմանը և աղքատության հաղթահարմանը, համայնքի բյուջեի 
եկամուտների ավելացմանը
6) գյուղատնտեսական ձողերի բերրիության բարձրացումը և էկոլոգիական վիճակի 
բարելավումը։
9. ձողերի օտարման (սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրումը,
աճուրդով վաճառքը, ուղղակի վաճառքը և փոխանակությունը) և օգտագործման 
(վարձակալության, կառուցապատման և սահմանափակ օգտագործման (սերվիտուտ) 
իրավունքի, անհատույց (մշտակաև) օգտագործման իրավունքի) տրամադրումը 
կազմակերպվում ն իրականացվում է .ձայսատանի ձանրապետության հողային 
օրենսգրքի, ձայ սատանի ձանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրեևքի, ձայաստաևի 
ձանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի 286 որոշմանը և
հողային հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերին 
համապատասխան։
10. Ծրագրի ցանկերուն ներառված ձողերի օտարումը, օգտագործման և
կառուցապատման իրավունքի տրամաղրումն իրականացվում է բացառապես հողերի 
օգտագործման սխեմաներով, անտառշինական նախագծերով, բնակավայրերի 
գլխավոր հատակագծերով, մանրամասն հատակագծման նախագծերով, գոտևորման 
նախագծերով, ղրանց բացակայության ղեպքում՝ հողերի օգտագործման 
ժամանակավոր սխեմաներով նախատեսված նպատակներով օգտագործելու համար, 
ինչպես նաև ձայաստանի ձանրապետության կառավարության 1998 թվականի հուլիսի 
30-ի «ձաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բացակայության 
ղեպքերում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու 
մասին» Ի1 479 որոշմամբ սահմանված կարգով։
11. ձաստատված գլխավոր հատակագիծ չունենալու ղեպքում համայնքում հողերի
նպատակային նշանակությունը փոխելու նպատակով հողերի օգտագործման 
ժամանակավոր սխեման կազմվում է հողամասերի նկատմամբ ձայաստանի 
ձանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ձողերի 
օգտագործման ժամանակավոր սխեմաներ կազմելու կարգը հաստատելու և 
ձայաստանի ձանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունփսրի 17-ի 30
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 1918-Ն որոշմամբ սահմանված 
պահանջներին համապատասխան։

II. ձԱՄԱՅՆՔԻ ձՈՂԱՅԻՆ ձԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ, 
ձՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ՈԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ,
13. Սսարև Աղյուսսւկում ներկայացված է համայնքի հողային հաշվեկշիռը ըսւռ 
նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության, 
սեփականության սուբյեկտների։



Տարածքը
(հա)

համայնքի տարածքը 65582,32
Լողային ֆոևդե ըսա ևպաաակայիե 
եշաեակոնթյաե
Գյոնղատեաեսակաև նշանակությ աե 
ճողեր

25832,37

ՈՐԻց՝
վարելահողեր 3995,43
Բագմսւմյա աեկարկեեր 9,73
խոտհարքներ 1799,10
Արոտսււ) այրեր 12231,17
Այլ հողատեսքեր 7796,95
Բնսւկաւ)սւյրերի հողեր

ոբՒց՝
Տնամերձ և այգեգործական հողեր 11,50
Արղյ ունաքերական, 
ընղերքօգտագործման և այլ 
արտաղրական նշանակությաև հողեր

100,32

էներգետիկայի, տրանսպորտի, 
կապի, կոմունալ 
ենթակառուցվածքների օրյեկտների 
հողեր

28,11

Յատուկ պահպանվող տարածքների 
հողեր

171,64

Անտաոային հողեր 65,33
Ջրային հողեր 247,61



IV. ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅԱՆ ՇՐԶԱՆԱԿՆԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵԱ 1սՆԴԻՐՆԵՐԸ
15. Սույն ծրագրի գործողություևը աարածվում է
1) համայնքի սեփակաեոնթյուև հանդիսացող հողամասերի վրա.
2) համայեքսւյիե հիմեարկեերիե, համայնքի մասնակցությամր աոևարային և 
համայնքային ենթակւսյությամբ աոևարային և ոչ աոևարային 
կազմակերպություններին, պեաակաև ոչ աոևարային կազմակերպություններին, 
հիմնադրամներին անհաաույց օգաագործման իրավունքով և վարձակալությամբ 
արամադրված ձողերի վրա.
3) քաղաքւսցիներին, իրավաբանական անձանց, օաարերկրյա պեաոնթյոննևերիև 
օգաագործման, կաոուցապսւամսւն և սահմանափակ օգաագործման (սերվիաոնա) 
իրավունքով արամադրված և հավաաարմագրային կաոավարման հանձնված ձողերի 
վրա.
4) համայնքի աեղական ինքնակաոավարման մարմինների կաոավարմաևը հանձնված 
պեաակաև սեփակաևություն հանդիսացող հողերի վրա։
16. Սույն ծրագրի գործողությունը չի աարածվում՝ համայնքի վարչական աարածքում 
գանվող, համայնքի աեղական ինքնակաոավարման մարմինների կաոավարմաևը 
չհաևձնված պեաակաև սեփակաևություն հանդիսացող հողամասերի վրա, այդ 
հողամասերի հողային հարաբերությունների կարգավորումները համայնքի 
ավագանիև և համայնքի ղեկավարը իրականացնում են ձայսւսաանի 
ձանրապետության հողային օրենսղրությամբ և նորմաաիվ իրավական ակաերով 
սահմանված իրավակարգավորումներին համապաաասխան։
17. Ծրագրով սահմանված նպաաակևերի իրագործման համար պեաք է լուծվեն 
հեաևյալ խնղիրները՝
1) ձողերի օաարման և օգաագործման արամաղրման յուրաքանչյուր հողամասի 
ծրագրայիև կաոավարման իրականացումը.
2) ձողերի օաարման, երկարաժամկեա և կւսրճաժամկեա վարձակալությաև 
գործընթացում արդիական գործիքակազմի կիրառումը, անհաաույց օգաագործման 
արամաղրման ընթացակարգերի պարզեցումը, հավասար պայմանևերիսահմաևումը, 
վարչարարության կրճաւոումը, գործընթացի թափանցիկության և 
հրապարակայնության ապահովումը.
3) չօգաագործվող կամ ոչ արղյունավեա օգաագործվող ձողերը անաեսական 
շրջանաոության մեջ դնելու աշխաաանքների իրականացումը.
4) ձողերի հաշվառման բնագավաոում արդիական միջոցների ներդրումը և 
հանրությանը հաշվառման ավյսւլները հասանելի դարձնելը.
5) ձողերի օգաագործման վիճակի վերաբերյալ ֆիևանսաանաեսական մոնիթորինգի 
իրականացումը և ձողերի օգաագործման նկաամամբ գործուն վերահսկողական 
համակարգի ներդրումը.
6) ձողերի կաոավարման արղյունավեաության բարձրացման նպաաակով 
համայնքապեաարանի աշխաաակազմի աշխաաակիցևերի գործունեության 
արղյունքներից ելնելով նրանց պաաասխանաավության և կաաարված աշխաաանքի 
խրախուսման բնագավաոում ևոր գործիքակազմի ներդրումը.
7) ներղրումային ծրագրեր իրականացնող, ձեոնարկաաիրական գործունեություն 
իրականացնելու նպաաակ հեաապևղող և նոր աշխաաաաեղեր սաեղծող 
ձեռնարկությունևերին և կազմակերպություններին ձողերի օաարման և 
օգաագործման արամաղրման նպասաավոր պայմանների ապահովումը։



V. ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕՏԱՐՈԻՄԸ
18. կողերը օաարվում եև հայասաանի 2.անրւսպեաության հողային օրեեսգրքով 
սահմանված ղեպքերում ու վարզով՝
ա) սեփականության իրւսվունքն անհաաույց փոխանցելու միջոցով, 
բ) ուղղակի վաճառքի միջոցով, 
զ) աճուրղով.
ղ) փոխանակության միջոցով։
19. 2ողամսւսերը (բացառությամք արոաավայրերի) կարող են օաարվել (այղ թվում 
անհաաույց) միայն համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ և համայնքի ավազանու 
որոշմամբ։
20. համայնքի սեփւսկաևությունը հանղիսացող արոաավայրերը հանղիսանալով 
ընղհանուր օգաազործման արոաավայրեր ե ներառված լինելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 
60-րղ հոդվածով սահմանված սահմանափակումների մեջ, օաարման ենթակա չեն, 
դրանք միայն կարող են արվել օգաազործման իրավունքով։
21. 2յպամասի օաարման մասին որոշումը ներառում է աեղեկություններ՝
1) հողամասի զանվելու վայրի, ծածկազրի, մակերեսի, նպաաակային նշանակության, 
հողաաեսքի, զործաոնակաև նշանակության, օաարման եղանակի, ժամկեաների, 
նպաաակի, ուղղակի վաճառքի ղեպքում՝ վաճառքի զնի, իսկ հրապարակային 
սակարկությունների ղեպքում՝ մեկնարկային զնի մասին.
2) հողամասն ուղղակի վաճառքի ներկայացնելու ժամանակ՝ զնորղի անունը կամ 
անվանումը, օաարվող հողամասի վաճառքի զնի և վճարման ժամկեաների մասին։
22. հողամասի աճուրդով վաճառքի մեկնարկային զինը չի կարող պակաս լինել 
հողամասի կադասարային արժեքի 100 աոկոսից։
23. հողամասն աճուրդով (մրցույթով) վաճառքի ներկայացնելու ժամանակ՝ 
չվաճառվելու ղեպքում ավազանու նոր որոշումը ներառում է աեղեկություններ՝ 
հաջորղ աճուրդի (աճուրղների) կամ մրցույթի (մրցույթների) կազմակերպման 
նպաաակահարմարության ն յուրսւքաևչյուր հերթական աճուրղում (մրցույթում) 
հողամասը չվաճառվելու ղեպքում հաջորղ աճուրդի (մրցույթի) ժամանակ 
մեկնարկային (վաճառքի նվազագույն) զնի իջեցման չափի մասին, որը պեաք է լինի 
վերջին կազմակերպված աճուրդի (մրցույթի) մեկնարկային (վաճառքի նվազագույն) 
զնի 10 աոկոսի չափով։
24. 2,ողսւմասերը օաարվում են համայնքի քաղաքաշինական ծրազրային 
փասաաթղթերով ու համայնքի հողերի օգաազործման սխեմայով սահմանված 
նպաաակներիև, հողերի կաոավարման հնզամյա ծրազրին համապատասխան և 
համայնքի աարածքում անաեսական զործունեության խթանման համար, ինչպես նաև 
հայասաանի հանրապեաության հողային օրենսզրքով նախաաեսված ղեպքերում։ 
հողերի օաարումը պեաք է լինի հիմնավորված, ապահովի որոշակի խնղրի 
արղյունավեա լուծում։
25. 2ողերի օաարման պայմանազրերում պեաք է ամրազրվեն համայնքի կողմից հողի 
առաջնային հեազևման իրավունքը և անաեսավարող սուբյեկաների կողմից 
իրականացվող ծրազրերի ժամկեաները։

VI. 2.ԲՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԲԻՄԸ
26. 2.ողամասերն օգաազործման են արամաղրվում հայասաանի հանրապեաության 
հողային օրենսզրքով սահմանված ղեպքերում ու կարզով՝



ա) աեհաաույց (մշաակաե) օգաագործման իրավուեքով. 
բ) վարձսւկալոնթյաե։
27. 2,ողամսւսերի կաւաւցապաամաե իրավոնեքի սւրամադրոնմե իրակաեացվում է 
2այաստանի ^անրսւպետությւսն հողային օրեևսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմաևված 
հալերից։
28. կողերը կարող եե օգտսպործվել փորձակալությսւն, կաոուցապաամաե և 
սահմանափակ օգտագործմսւն (սերվիաուա) իրավուևքով (այղ թվում անհաաույց) 
հանձնվել միւսյն համայնքի ղեկավարի սաաջարկությամբ և համայնքի ավագանու 
որոշմամբ։
29. 2,ողամւսսի օգաագործման (վարձակալության, կառուցապաաման և 
սահմանափակ օգաագործման (սերվիաուա) իրավունքը) արամադրելու մասին 
ավագանու որոշումը ներաոում է աեղեկություններ՝ հողամասի գանվելու վայրի, 
ծածկագրի, մակերեսի, նպաաակային նշանակության, հողաաեսքի, գործարանական 
նշանակության, օգաագործման արամաղրման եղանակի, օգաագործման ժամկեաի, 
նպաաակի, վճարի չափի, հրապարակային սակարկությունների ղեպքում՝ 
մեկնարկային գնի մասին։
30. 2,ողսւմասը մրցույթով վարձակալության արամադրելու ղեպքում վարձավճարի 
մեկնարկային տարեկան չափը չի կարող պակաս լինել ափ ալ հողամասի գծով 
առաջացած անշարժ գույքի հարկի տարեկան դրույքաչափից։
31. ձողամասի վարձակալության մրցույթը չկայանալու ղեպքում կրկնամրցույթը
կարող է հայաարարվել 2,ւսյսատանի 2,անրսւպեաությսւն հողային օրենսգրքի 78-րղ 
հոդվածով սահմանված կարգով ու ժամկեաներում, բացառությամբ 
գյուշլսւանաեսական նշանակության հողամասերի, որոնց կրկնամրցույթն անց է 
կացվում 7 աշխաաանքային օրվա ընթացքում։ Կրկնակի մրցույթի չկայանալու 
ղեպքում հողամասը կարող է արամաղրվել առանց մրցույթի։
32. համայնքի սեփականությունը հանդիսացող արոաավայրերը և խոտհարքները 
համայնքի ղեկավարի կողմից կարող են պարզեցված կարգով վարձակալության 
հանձնվել և առանց նոաարական վավերացման համապատասխան պայմանագրերը 
կնքվելմինչև 3 տարի ժամկեաով ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28– 
ի «Արոաավայրերից և խոահարքներից օգավելու կարգը սահմանելու մասին» Իք 1477– 
Ն որոշմամբ սահմանված կարգով։

VII. ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵԿ 1սՈՏՀԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՌԱԿ.ԱՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՃԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐԿ.ԱԾ
ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ
33. համայնքի վարչական սահմաններուն գանվող պետական սեփակաևություն 
հանդիսացող արոաավայրերը և խոտհարքները ճայ սատանի ճանրսւպետության 
հողային օրենսղրության կարգավորումների շրջանակներում կառավարվում են 
համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։
34. համայնքի վարչական սահմաններուն գանվող համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող արոաավայրերը և խոտհարքները սեփականության իրավունքի 
օգաագործման, աիրապեաման և անօրինման հիմքերով կառավարվում են համայնքի 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։
35. համայնքի վարչական սահմաններուն գանվող պետական և համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերի և խոահարքևերի պլանավորված 
կառավարման նպատակով համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ և



համայևքապեաարաեի աշխատակազմի համապատասխան համայևքային 
պաշտոնատար անձի միջոցով իրականացվում են սւրոտափպրերի և խոտհարքների 
կաոավարմանև և պլանավորմանը միտված գործողություններ, մասնավորապես 
արոտավայրերի օգտագործման (կաոավարման) պլանի մշակումը և հաստատումը, 
դրանից բխող գործողությունների իրականացումը, անասուների արածեցման կարգի 
մշակումը և հաստատումը և այլն։
36. ձւսմայնքի վարչական սահմաևներում գտնվող պետական և համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերի ն խոտհարքների պլանավորված 
կաոավարման նպատակով, համայնքի ղեկավարի հաևձնարարությամբ 
համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան համայնքային 
պաշտոնատար անձը. 1) կազմում է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մաս 
կազմող հողերի ամենամյա և հնգամյա ծրագրերի արոտավայրերի ծրագրային 
բաղադրիչը և ներկայացնում համայնքի ղեկավարի քննարկմանը.
2) կազմում է համայնքի սեփականություևը հանդիսացող գույքի պարտաղիր 
գույքագրման փաստաթղթի պետական և համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող արոտավայրերի և խոտհարքների, դրանց ենթակաոուցվածքների 
գույքագրման փաստաթուղթը և ներկայ ացնում է համայնքի աշխատակազմի 
քարտուղարին.
3) մշակում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող արոտավայրերի 
օգտագործման (կաոավարման) պլանի նախագիծը և ներկայացնում է համայնքի 
ղեկավարի քննարկմանն ու հաստատմանը.
4) իրականսւցնում է այլ գործաոույթներ։
37. Գյուղսւտնտեսական նշանակության հողեր են համարվում գյուղատնտեսական 
կարիքների համար աոանձնացված և գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու 
նպատակով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման, բազմամյա տնկարկների 
հիմնման, խոտհունձի, անասունների արածեցման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական 
այլնպատակների համար նախատեսված հողատեսքերը։
38. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը ըստ հողատեսքերի, բսւժանվում են
1) վարելահողերի.
2) բազմամյա տնկարկների.
3) խոտհարքների.
4) արոտավայրերի.
5) այլ հողատեսքերի։
39 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի փոխադրումը ոչ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի թույլատրվում է բացառիկ դեպքերում՝ ձայաստանի 
ձանրապետության հողային օրենսգրքի 7-րղ հոդվածով սահմանված կարգով։
40. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, այդ թվում խոտհարքների և 
արոտավայրերի օգտագործման կարգը որոշում են հողամասերի սեփականատերերը 
և (կամ) օգտագործողները՝ հողերի բնական գյուղատնտեսական շրջանացման, 
հողերի օգտագործման սխեմաներին և հողաշինարարական այլ փաստաթղթերին ու 
նորմատիվ իրավական ակտերիև համապատասխան։
41. ձամայնքի սեփականություն հանդիսացող կամ համայնքի կառավարմանը 
հանձնված արոտավայրերը և խոտհարքները վարձակալությամբ տրամաղրվում են 
անասնապահությամբ զբաղվելու (արածեցման) և խոտհունձի պայմանով։ Արգելվում 
է քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով 
փոխանցել պետական և համայնքային սեվւակսւնություն հանդիսացող այն



հողամասերը, որոնք՝ զբսպեցված եե ընդհանուր օգաագործման արոասւվսդրերով, 
անասունների անցաաեղերով, ճանապարհներով, բնական ջրհորներով, աղբյուրներով 
և աեղական ինքնակաոավարման մարմինների որոշմամբ, այլօբյեկաներով։
42. Արոաավայրերի և խոահարքների վարձսւկալությսւն պայմանսւգրերը կնքվում են 
ձձ կաոավսւրության 2010 թվականի հոկաեմբերի 28-ի «Արոաավայրերից և 
խոահարքներից օգավելու կարգը սահմանելու մասին» ԻԱ477-Ն որոշման հիման վրա 
պարզեցված կարգով։
43. ձայասասւնի ձանրապեաությւսն կսաավարության 2011 թվականի ապրիլի 14֊ի
«ձայ սատանի ձանրսւպեաություևում արոաավայրերի և խոահարքների
օգաագործման կարգը սահմանելու մասին» 389-Ն որոշման հանաձայն, համայնքի 
ղեկավարը պեաք է մշակի համայնքի վարչական սահմաններուն գանվող պետական 
ն համայնքային սեփականություն հանդիսացող արոաավայրերի և խոահարքների 
օգաագործման պլան։
44. «համայնքի վարչական սահմաններուն գանվող պետական և համայնքային 
սեվւակսւնություև հանդիսացող արոաավայրերի և խոահարքների օգաագործման 
(կաոավարման) պլանը» ընղունվում է համայնքի ղեկավարի համապատասխան 
որոշմամբ։
45. Արոաավայրերի և խոահարքների օգաագործման (կաոավարման) պլանը 
ընղունվում է մինչն արոաավայրերի օգաագործման ժամանակաշրջանը, ղրանում 
հաշվի են աոնվում արածեցվող կենղանիների թվաքանակը ն արոաավայրերի 
բերքաավությունը։
46. Արոաավայրերի և խոահարքների օգաագործման (կաոավարման) պլանում 
յուրաքանչյուր աարվա համար սահմանվում է արոաային շրջանի սկիզբը և ավարաը 
ելնելով ավյւսլ աարվա կլիմայական պայմանևերից։
47. Արոաային շրջանը սահմանվում է հիմք ընդունելով ձայասասւնի
ձանրապեաության կաոավարության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի «ձայասասւնի 
ձանրապեաությ ունում արոաավայրերի և խոահարքների օգաագործման կարգը 
սահմանելու մասին» 389-Ն որոշման 6-րղ կեաի պահանջները, կիրառելով 
դրանը,ավյսւլ համայնքի աշխարհագրական ղիրքին և լանղշաֆաայ ին
գոաիավորումներին համապատասխան։
48. Արոաավայրերում կենղանիների մակաաեղերի կառուցումը, արոաավայրից
ջրելաաեղերի հեոավորության սահմանումը, բնական խոահարքներում խոտհունձի 
կաաարումը իրականացվում է 2այսատանի ձանրապետության կաոավարության 2011 
թվականի ապրիլի 14-ի «ձայսատանի ձանրապեաությունում արոաավայրերի և 
խոահարքների օգաագործման կարգը սահմանելու մասին» Ի1 389-Ն որոշման 18-րդ, 
19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ ^ կետերով սահմանված չափորոշիչների համաձայն։
49. Արոաավայրերի և խոահարքների օգաագործման (կաոավարման) պլանը 
ներառում է.
1) արոաավայրերի ընդհանուր մակերեսը ն սեփականության ձևերը.
2) համայնքի (ղրանում ընղգրկված բնակավայրերի) անասնագլխաքանակն ըսա 
անաեսությունների և անասևակերի պահանջը.
3) անասնակերի պահանջի հաշվարկը.
4) համայնքի ֆիզիկաաշխարհագրական աոանձնահաակություևները.
5) ըսա գոաիների արոաաաեղամասերի ընթացիկ կառավարումը.
6) արոաաաեղամասերի էկոլոգիական գնահատումը.



7) համայնքի արոաների և խոահարքների բուսսւծածկն ու բերքաավության 
ցուցանիշները.
8) համայնքի կերահանղսւկներից և այլըևարանքւսյին կերապահովման աարսւծքներից 
սաացվող չոր զանզվսւծի և արածեցման օրերի քանակը.
9) արոաատեղամասերի բսւշխվածության գոաիականության քարաեզը.
10) արոաատեղամասերի բաշխվածության քարաեզը.
11) արոաատեղամասերի արածեցման զրաֆիկը։
50. համայնքի վարչական սահմաններուն զանվող արոաավայրի կամ խոտհարքի 
վարձակալության ղեպքում, վարձակալության պայմանազիրը կնքելիս հիմք է 
ըևղունվում հայասաանի հանրապեաության կառավարության 2010 թվականի 
հոկտեմբերի 28 ֊ ի «Արոաավայրերից և խոահարքներից օզավելու կարզը սահմանելու 
մասին» Ի1 1477-Ն որոշմամբ վարձավճարի մասով սահմանված կարզավորումը, այն է 
համապատասխան արոաավայրի կամ խոտհարքի վարձակալության պայմանազրի 
վարձավճարի չափը սահմանվում է ափ ալ արոաավայրի կամ խոտհարքի աակ 
զանվող հողամասի հողի հարկի դրույքաչափին հավասար։
51. Պեաական կամ համայնքային սեփականություն համարվող արոաավայրերի կամ 
խոահարքների վարձակալության արամաղրման նպատակով համայնքի ավազանու 
կողմից սաեղծված մրցութային հանձնաժողովը առանձին փասաաթղթի տեսքով 
սահմանում է մրցույթի պայմանները, որուն ներսավում են՝
1) հողամասի նպաաակային և զործառնական նշանակությունը.
2) հողամասի չափը և վարձակալության և (կամ) կառուցապաաման ժամկեաները.
3) արոաավայրի կամ խոտհարքի (հողամասի) զաևվելու վայրը, ծածկազիրը, վճարի 
մեկնարկային չափը.
4) օզաազործման նպատակը (անասնապահությ ամբ զբաղվելու պարաաղիր 
պայմանը).
5) հողամասի նկաամամբ սահմանափակումների (ներառյալ՝ սերվիաուտների) 
առկայությունը.
6) հողի որակական հաականիշները, ազրոաեխնիկական պահանջները.
7) բնապահպանական և հողերի պահպանության միջոցառումները։
52. համայնքի վարչական սահմաններուն զանվող պեաական կամ համայնքային
սեփականություն հաևղիսացող արոաավայրերի կամ խոահարքների
վարձակալության արամաղրման մրցույթներն անցկացվում են բաց։
53. համայնքի վարչական սահմաններուն զանվող պեաական կամ համայնքային
սեփականություն հանդիսացող արոաավայրերի կամ խոահարքների
վարձակալության արամաղրման մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած անձ։
54. համայնքի վարչական սահմաններուն զանվող պետական կամ համայնքային
սեփականություն հաևղիսացող արոաավայրի կամ խոտհարքի օզաազործման
(վարձակալության) արամաղրելու վերաբերյալ մրցույթները կազմակերպում ե 
անցկացևում է համայնքի ավազանու կողմից սաեղծված մրցութային հանձնաժողովը։
55. Մրցութային հանձնաժողովը, արոաավայրի կամ խոտհարքի օզաազործման
(վարձակալության) արամաղրելու վերաբերյալ մրցույթն անցկացնելուց մեկ ամիս 
առաջ զանզվածային լրաավության միջոցներով և հայասաանի հանրապեաության 
հրապարակային ծաևուցումների հէէր։//ա\\ .̂ՅշժՁրՁր.Ձտ, ինչպես նաև 
համապատասխան համայնքի պաշաոնական ինաերնեաային կայքերուն
հրապարակում Է վարձակալությամբ արամաղրվող արոաավայրի կամ խոտհարքի 
վերաբերյալ աեղեկաավությունը։



56. ձամսւյնքի վարչական սահմաններուն գտնվող պետական կամ համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող արոտավայրի կամ խոտհարքի օգտագործման 
(վարձակալության) տրամաղրելու վերաբերյալ մրցույթի մասին հրապարակվող 
տեղեկատվությունը ներառում է.
1) մրցույթի ձեր.
2) անցկացման տեղը.
3) մրցույթի անցկացման ամսաթիվը և ժամը.
4) հանձնաժողովի կողմից մշակված՝ մրցույթի պայմաններն ու պահանջները.
5) մրցույթի անցկացման կարգը, ներաոյալ՝ մրցույթում մասնակցության 
ձևակերպման, մրցույթում հարթած անձի որոշման, իևչպես նան մրցույթի առարկայի 
նախնական գնի մասին։
57. Մրցույթին մասնակցելու հայտերի ընդունումը ղաղարեցվում է մրցույթի 
անցկացման օրվանից 3 աշխատանքային օր առաջ։
58. Արոտավայրի կամ խոտհարքի օգտագործման տրամաղրելու վերաբերյալ 
հայտարարված մրցույթում հաղթած աևձը և հանձնաժողովը՝ ի դեմս նախագահի 
(համայնքի ղեկավարի), մրցույթի արղյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո 
ստորագրում են մրցույթի արղյունքների մասին արձաևագրությունը։
59. ձամսւյնքի վարչական սահմաններուն գտնվող պետական կամ համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող արոտավայրը կամ խոտհարքը կարող է 
օգտագործման (վարձակալության) տրամադրվել նան արտամրցութային կարգով 
(ւսոանց մրցույթի)։
60. Առանց մրցույթ հայտարարելու, պետական և համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող արոտավայրը կամ խոտհարքը վարձակալությամբ տրամադրվում է 
ձայաստանի ձանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
«Արոտավայրերից ն խոտհարքներից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին» 1477-Ն 
որոշման 1-ին կետի պահանջներին համապատասխան։
61. Առանց մրցույթ հայտարարելու, պետական և համայնքային սե
վւակսւնություն հանդիսացող արոտավայրը կամ խոտհարքը վարձակալությամբ 
տրամադրվում է, վարձակալության պայմանադիրը մինչև 3 տարի ժամկետով կնքելու 
պայմանով։
62. ձայաստանի ձանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28– 
ի «Արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին» 1477– 
Ն որոշման 1-ին կետի պահանջների հիման վրա արտամրցութայինկարգով կնքված 
վարձակալության պայմանագրից բխող օգտագործման իրավունքը ենթակա չէ 
պետական գրանցման։
63. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող արոտավայրի կամ 
խոտհարքի վարձակալության տրամաղրմաև պայմանադիրը նոտարական 
վավերացում չի պահանջում, այն կնքվում է հասարակ գրավոր ձնով պայմանագրի 
եզրափակիչ մասում ղրվում է համայնքի ղեկավարի որպես վարձատու կողմի 
ստորագրությունը և համայնքապետարանի աշխատակազմ կսւոավսւրչական 
հիմնարկի կնիքը։
64. ձամայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերը և խոտհարքները օգտագործման կամ 
վարձակալության տրամադրելիս, վարձակալության պայմւսնագրում սահմանվում է 
պայմանագրի (պայմանագրի առարկայի օգտագործման) պայմանը։



65. համայնքի վարչական սահմաններուն դտնվող պետական և եամայնքային 
սեփականություն հանդիսացող արոտսւվայրերը վարձսւկալությսւն տրամադրելիս, 
վարձակալության պայմանսւդրում որպես պայման սահմանվում է անասուների 
արածեցման նպատակը։
66. համայնքի վարչական սահմաններուն դտնվող պետական և համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող խոտհարքը վարձակալության տրամադրելիս, 
վարձակալության պայմանագրում որպես պայման սահմանվում է խոտհունձ 
կատարելու նպատակը։
67. համայնքի վարչական սահմաններուն դտնվող պետական կամ համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող արոտավայրը կամ խոտհարքը վարձակալության 
պայմանագրով օդտադործման տրամադրելիս, համայնքի ղեկավարի կամ վերջինիս 
կողմից լիազորված համայնքային պաշտոնատար անձի ի պաշտոնե իրավունքներն 
են.
1) վարձակալից պահանջել արոտավայրից կամ խոտհարքից օդտվել կնքվսւծ 
պայմանադրի պայմաևներին և դրա նշանակությանը համապատասխան.
2) վարձակալի կողմից օդտվելու վճարի վճարման ժամկետների խախտման դեպքում 
նրանից պահանջելու տուժանք՝ պայմանագրով սահմանված չափով.
3) պայմանսւգրային պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն 
իրականացնելու նպատակով մուտք դործելու խոտհարքի կամ արածեցման համար 
տրամադրված արոտավայրի հողատարածք՝ չխոչընդոտելով օգտագործողի 
բնականոն գործունեությանը. 4) օդտվելու ձայաստանի 2.աևրապետությսւն 
օրենսդրությամբ սահմանված այլիրավունքներից։
68. համայնքի վարչական սահմաններուն դտնվող պետական կամ համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող արոտավայրը կամ խոտհարքը վարձակալության 
պայմանագրով օդտադործման տրամադրելիս, համայնքի ղեկավարի կամ վերջինիս 
կողմից լիազորված համայնքային պաշտոնատար անձի ի պաշտոնե 
պարտականություններն եև.
1) արոտավայրի կամ խոտհարքի վարձակալության պայմանադրի ստորադրումից
հետո հնդօրյա ժամկետում օդտադործողին (վարձակալին) տրամաղրել
պայմանագրով որոշված համապատասխան արոտավայրի կամ խոտհարքի 
օդտադործման իրավունքը.
2) օդտադործողին (վարձակալին) նախազդուշացնել պայմանադրի առարկա 
հանդիսացող համապատասխան արոտավայրի կամ խոտհարքի նկատմամբ երրորղ 
անձանց բոլոր իրավունքների (վարձակալություն, դրավի իրավունք, սերվիտուտ և 
այլն) մասին.
3) չմիջամտել օգտագործողի (վարձակալի) գործունեությանը, եթե այդ 
դործունեությունը վնաս չի պատճառում արոտավայրին կամ խոտհարքին, շրջակա 
միջավայրին և չի խախտում այլ անձանց իրավունքները և օրինական շահերը։
69. 2,այսատանի 2անրսւպետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28– 
ի «Արոտավայրերից և խոտհարքներից օդտվելու կարգը սահմանելու մասին» Ի1 1477– 
Ն որոշման 1-ին կետի պահանջներիև համապատասխան առանց մրցույթ 
հայտարարելու, պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող 
արոտավայրի կամ խոտհարքի վարձակալության պայմանադիրը կարող է 
երկարաձդվել.
1) վարձակալի նախաձեռնությամբ համայնքի ղեկավարի համաձայևությամբ.
2) համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ վարձակալի համաձայնությամբ։



70. Պեաակաև ե համայնքային սեփակաևություն հանդիսացող արոաավայրի կամ 
խոտհարքի օգաագործման արամաղրման (վարձակալության) պայմանադիրը 
համայնքի ղեկավարի կամ վերջինիս կողմից լիագորված համապատասխան 
համայնքային պաշաոնաաար անձի ևախսւձեռնությամբ կարող է վաղաժամկետ 
լուծվել հետնյալ ղեպքերում.
1) օգաագործողը (վարձակալը) վճարման ժամկեաը լրանալուդ հեաո երկու անգամից
ւսվելի չի վճւսրել վարձւսվճարը.
2) վարձակալության հանձնված խոտհարքը կամ արոտավայրը օգտագործվում է ոչ 
նպատակային պայմանագրով սահմանված պայմանի խախտմամբ.
3) օգտագործողն (վարձակալը) էականորեն վատթարացրել է արոտավայրի կամ 
խոտհարքի վիճակը.
4) տեղական ինքնակաոավարման մարմինների կողմից արոտավայրի կամ 
խոտհարքի գործաոնական նշանակություևը փոփոխելու և այղ հիմքով օտարելու 
ղեպքերում։
71. համայնքի վարչական սահմաններում գանվող ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց օգաագործման իրավունքով տրամաղրված կամ վերջիններիս 
սեփակաևության իրավունքով պատկաևող արոաավայրերի և խոահարքների ըստ 
նպատակային նշանակության օգաագործման նկատմամբ իրականացվում է 
վերահսկողություն։
72. համայնքի վարչական սահմաններում գանվող ֆիզիկական ե իրավաբանական
անձանց օգաագործման իրավունքով տրամաղրված կամ վերջիններիս 
սեփակաևությ ան իրավունքով պատկաևող արոաավայրերի ե խոահարքների ըստ 
նպատակային նշանակության օգաագործման նկատմամբ վերահսկողությունը 
իրականացնում է ի պաշտոնե համայնքի ղեկավարը կամ նրա կողմից լիագորված 
համապատասխան համայնքային պաշաոնաաար անձը։
73. համայնքի ղեկավարը արոաավայրերի և խոահարքների օգաագործման ե 
տնօրինման բնագավառներում վերահսկողություն է իրականացնում՝
1) հողօգտսւգործողների կողմից հողային օրեևսդրության պահանջների կատարման 
նկատմամբ.
2) արոտավայրերը և խոտհարքները ըստ նպատակային ե գործաոնական 
նշանակությամբ օգտագործելու նկատմամբ.
3) արոաավայրերի և խոահարքների սահմանների և սահմանանիշերի պահպանման 
նկատմամբ.
4) հողերի պահպանմանև ոսլղված միջոցառումների նկատմամբ.
5) հողերի բերրի շերտի հանման, պահպանման և օգաագործման նկատմամբ։
74. համայնքի վարչական սահմաններուն գանվող ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց օգաագործման իրավունքով տրամաղրված կամ վերջիններիս
սեփակաևությ ան իրավունքով պատկաևող արոաավայրերի և խոահարքների ըստ 
նպատակային նշանակության օգաագործման նկատմամբ վերահսկողություն 
իրականացնելու նպատակով համայնքի ղեկավարը կամ նրա կողմից լիագորված 
համապատասխան համայնքային պաշտոևատար անձը իրավասու են կազմակերպել 
ե իրականացնել տեղազննություններ, ուսումնասիրություններ ե
մշտաղիտարկումևեր:
75. համայնքի վարչական սահմաններում գանվող ֆիզիկական ե իրավաբանական
անձանց օգտագործման իրավունքով տրամաղրված կամ վերջիններիս
սեփականության իրավունքով պատկաևող արոաավայրերի և խոահարքների ըստ



եպաաակսւյիև ևշաևակությաե օգաագործման եկաամամբ վերահսկողությաե 
արբունքներով պայմսւեավորված համայնքի ղեկավարը իրավասու է վարչական 
իրավախսւխսաւմների վերաբերյալ Հայ սատանի Հանրապետությսւն օրենսգրքով 
սահմանված դեպքերում և կարգով իրավախախա սուբյեկաևերի նկաամամբ 
կիրաոելու համապատասխան վարչական պատասխանսսովության միջոցներ։
76. համայնքի վարչական սահմաններուն գանվող ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց օգաագործման իրավունքով տրամաղրված կամ վերջիններիս 
սեփականության իրավունքով պաականող արոաավայրերի և իտահսւրքների ըսա 
նպաաակային նշանակության օգաագործման նկաամամբ վերահսկողության 
արղյունքներով պայմանավորված համայնքի ղեկավարը իրավասու է, հողային 
օրենսղրության պահանջների խախտումներ հայաևաբերելիս, համապատասխան 
ղեպքերում կիրաոել օրենքով սահմանված հետնյալ վարչական աույժերը.
1) քաղաքացիների կողմից արոաավայրը կամ խոտհարքը ոչ նպաաակային 
նշանակությամբ օգաագործելու ղեպքում քաղաքացիների նկաամամբ նշանակել 
տուգանք՝ սահմանված նվազագույն աշխաաավարձի հարյուրապաաիկի չափով.
2) արոաավայրի կամ խոտհարքի գործառնական նշանակությունը և հողատեսքերի 
ինքնակամ փոփոխելու ղեպքում՝ քաղաքացիների նկաամամբ նշանակել տուգանք 
սահմանված նվազագույն աշխաաավարձի հիսնապաաիկի չափով.
3) արոաավայրի կամ խոտհարքի բերքի շերտի օգաագործման կարգը խախաելու 
ղեպքում՝ նշանակել տուգանք քաղաքացիների նկաամամբ, սահմանված նվազագույն 
աշխաաավարձի երեսնապաաիկի չափով.
4) արոաավայրի կամ խոտհարքի բերրիության և այլ օգտակար հաակությունների 
պահպւսևության և վերականգնման սահմանված կարգը խախաելու ղեպքում՝ 
նշանակել տուգանք քաղաքացիների նկաամամբ՝ սահմանված նվազագույն 
աշխաաավարձի հիսնապաաիկի չափով։
77. 2023 թվակաևի ընթացքում նախաաեսվում է կնքել 200 հա վարելահողի, 350 հա 
խոտհարքի և 1200 հա արոաավայրի վարձակալության պայմանագրեր։

VIII. ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ 
ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՈԻՅՔԱԳՐՈԻՄԸ
81. Գավառ համայնքին սեփականության իրավունքով պաականող հողերը ենթակա է 
ամենամյա պարաաղիր գույքագրման։
82. Գույքագրումն իրականացվում է համայնքի ղեկավարի որոշման հիմաև վրա, որը 
պեաք է պարունակի ղրույթներ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողերի 
գույքագրման հանձնաժողովի, գույքագրման մեկնարկի և ավարաի ժամկեաների 
մասին՝ կախված համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի ծավալից։
83. Գույքագրման և հաշվաոման ենթակա են համայնքի սեփականություն
հանդիսացող բոլոր հողերը, անկախ դրանց նկաամամբ համայնքի սեփականության 
իրավունքի պետական գրանցման աոկայության հանգամանքից։ Մինչև փասաացի 
գույքագրում սկսելը, համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի 
գույքագրման հանձնաժողովը պեաք է ստանա գույքագրումը սկսելու պահի ղրությամբ 
համայնքային հողերի վերաբերյալ բոլոր փասաաթղթերը։
84. Նյութական պատասխանատու անձինք տափս են հայաարարություն այն մասին, 
որ մինչև հողերի գույքագրում սկսելը, համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
հողերին վերաբերող բոլոր փասաաթղթերը հանձնված են հողօգաագործման



բնագսւվառում համայեքապեաարաևի համապատասխան կառուցվածքսւյ ին
ստորաբաժանմանը կամ համապատասխան գործառույթներ իրականացնող 
համայնքային պաշտոնատար սւնձին։
85. Գույքագրման հանձնաժողովը ապահովում է համայնքի սեվաւկսւնություն 
հանդիսացող հողերի փաստացի հաշվեկշոի ամբողջական և ճշգրիտ գրանցումը 
գույքագրման ցուցակներուն։
86. Գույքագրման աշխատանքներն իրականսւցնելիս, համայնքի ղեկավարը 
պարտավոր է ստեղծել բոլոր պայմանները՝ սահմանված ժամկետներում համայնքի 
սեփականությունը հանդիսացող հողերի ևկատմամբ իրավունքների փաստացի 
առկայության լյւիվ և ճիշտ ստուգումն ապահովելու համար։
87. ձամսւյնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ համայնքի 
սեփականության իրավունքի փաստացի առկայության ստուգումը և հաշվառումը 
կատարվում է ևյութական պատասխանատու անձի պարտադիր մսւսնակցությամբ, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրա մասնակցության սւպսւհովումն անհնարին է։
88. Գույքագրման ցուցակները կազմվում են տպագիր։
89. Գույքագրվող հողերի անվանումը և չափի միսւվորները, ծածկագրերը պետք է 
համապատասխանեն հաշվապահական հաշվառման մեջ ընդունված 
անվանացուցակին և չափի միավորներին։
90. Գույքագրման ցուցակները ստորագրում են գույքագրման հանձնաժողովի բոլոր 
անղամները և նյութակաև պատասխանատու անձինք։ Գույքագրման յուրաքանչյուր 
ցուցակի վերջում նյութական պատասխանատու անձինք գրառում են կատարում՝ 
ակտիվների ստուգումը գույքագրման հանձնաժողովի կողմից իրենց ներկայությամբ 
իրականացնելու, գույքագրում իրականացնող աշխատակիցների նկատմամբ որևիցե 
բողոք չունենալու և ցուցակում նշված ակտիվները ի պահ ընդունելու վերաբերյալ։
91. ձամայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի հաշվառում է համարվում 
համայնքային սեփականության հողերի վիճակի, չափերի, նպատակային 
նշանակության, ինչպես նան օգտագործողների և օգտագործման ձեերի վերաբերյալ 
տեղեկությունների հավաքագրումը։
92. ձամայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի գույքագրման
փաստաթղթերը պետք է արտացոլվեն համայնքի հաշվեկշռում։
93. ձամայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի հաշվառման ենթակա 
օբյեկտներ են համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքը՝ հողամասերը 
և տարածքները։
94. ձամայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի հաշվառման
տեղեկություններն օգտագործվում են անշարժ գույքի մշտաղիտարկման համար, որի 
նպատակն է բարելավելհամայնքային անշարժ գույքի օգտագործումը և պահպանումը, 
կանխատեսել համայնքային անշարժ գույքի նկատմամբ համայնքի հեռանկարային 
պահանջը։
95. ձամայնքային անշարժ գույքի հաշվառման տվյսւլների հավաստիության բարձը 
մակարդակն ապահովելու նպատակով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանած կարգով և ժամկետներում 
իրականացվում է անշարժ գույքի գույքագրում, որը հաստատվում է համայնքի 
ավագաևու կողմից։
96. ձամայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի 2023 թվականի ամենամյա 
գույքագրման հանձնաժողով ստեղծելու մասին համայնքի ղեկավարի 
կարգաղրության նախագիծ։



97. ձւսմսւյնքի սեփակաեություե հանդիսացող հողամասերի հաաակագծերը 
հասաաաելու և հասցէներ արամաղրելու մասին համայնքի ղեկավարի որոշման 
նախագիծ։
IX. 2ՈՂԵՐԻ ԿԱԲԱՎ.ԱՐՄԱՆ ՈԻՂՂՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ԵՎ 2.ԻՄՆԱԿԱՆ 
ՄԻՋԲՑԱՌՈԻՄՆԵՐԸ
98. թալերի կաոավարման համակարգի կաաարելագործման և հողերի օգաազործման 
արղյունավեաության բարձրացման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետնյալ 
միջոցսաումները ՝
1) օաարել՝

ա. այն հողամասերը, որոնց աճուրդով և ուղղակի վաճառքի միջոցով օաարումը 
առավել կնպասաեև համայնքի տնտեսական աճի ապահովմանը, մասնավոր 
հաավածում օաարերկրյա ն ներքին ևերղրումների ներզրավմանը, շուկայական 
մրցակցության խթանմանը, արաահանման խթանմանը, աշխաաաաեղերի 
սաեղծմանը ե աղքաաության հաղթահարմանը, համայնքի բյուջեի եկամուաների 
ավելացմանը.
բ. այն հողամասերը, որոնց պահպանության, անապաաացման, հողաաարման, 
աղաոաման, ճահճացման, աղակալման և այլ երևույթների կանխարզելման 
միջոցառումևերի իրականացման համար զզալի ևերղրումների կարիք ունեն և 
ներղրումային ծրազրերի իրականացման արդյունքում ունեն զարգացման 
հեռանկարներ.
զ. այն հողամասերը, որոնք օրէնքի ուժով և ԼԼ հողային օրենսզրքի 64֊րղ հողվածով 
սահմանված կարզով սեփականության իրավունքով (անհաաույց) ենթակա են 
փոխանցման իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց։
ղ. փոխանակելով քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց սեփականությունը 
հաևղիսացող հողամասերի հեա այն հողամասերը, որոնց օզաազործման 
արղյունավեաություևը բարձրացնելու, ղրանց սեպաձևությունը,
մասնաավածությունը, կարավածությունը վերացնելու և զյ ուղաանաեսական 
նշանակության հողամասերի միավորման (խոշորացման) նպաաակային ծրազրերին 
աջակցելու նպատակով, ինչպես նաև, եթե քաղաքացիներին կամ իրավաբանական 
անձանց արամաղրված կամ նրանց սեփականությունը հանդիսացող 
զյ ուղաանաեսական կամ բնակելի կառուցապաաման հողամասերը ղրանց 
սեփականաաերերից անկախ պաաճառներով չեն կարող օզաազործվել իրենց 
նպաաակային նշաևակությամբ, մասնավորապես, եթե հողամասերը զանվում են 
պատերազմական զործողությունների պաաճառով ականապաաված աարածքներում, 
աեխնածին վտանգներ պարունակող, այդ թվում՝ սողանքավաանզ զոաիներում, 
հաաուկ պահպանվող և հաաուկ նշանակության այնպիսի աարածքներում, որոնց 
համար՝ սահմանված իրավական ռեժիմով արզելված է տնտեսական զործունեության 
իրականացումը։
ե.հողամասերի ստդյունավետ օգաազործման,անապաաացման և այլ երևույթների 
կանխարզելման նպատակով կաաարել ներդրումներ ոռոգման նախկին ցանցի 
բարելավման և նոր ոռոգման ցանցի կառուցման ուղղությամբ, որը կբարձրացնի 
գյ ուղաանաեսական նշանակության մշակաբույսերի բերքատվությունը։ Բռոգվող 
հողաաարածների ավելացման արդյունքում համայնքում հնարավոր կփնի մշակել սւվելի 
բարցրարժեք մշակաբույսեր։
2) օզաազործման արամադրել



ա. անհսւտույց (մշաակաե) օգտսւգործման իրավունքով և (կամ) սահմանափակ 
օգաագործման (սերվիտուա) իրավունքով (այդ թվում անհաաույց) իրենց 
գործաոույթները և լիազորությունները լիարժեք, արդյունավետ գործունեություն 
իրականացնելու և համայնքի գարգացմանը նպաստելու նպատակներով 
հողամասերը պետական հիմնարկներին և կազմակերպություններին, համայնքային 
հիմնարկներին, համայնքի մասնակցությամր աոևարային և ոչ աոևարային 
կազմակերպություններին, բարեգործական, հասարակական
կազմակերպություններին և հիմնադրամներին.
բ. հողամասերը վարձակալության կամ կառուցապատմաև իրավունքով 
գյուղատնտեսական մթերքների արտաղրության աճի խթանման, համայնքում նոր 
ծաոայությունների մատուցման, բնակելի, հասարակական ե արտաղրական շենքերի 
ու շինությունների, առանձին թաղամասերի և քաղաքաշինական հւսմալիրների 
կաոուցման, համայնքի բնակչությաև կարիքների առավելբավարարումն ապահովելու 
նպատակներով։
3) ձողերի յուրաքանչյուր հողամասի վերաբերյալ ամբողջական և լիարժեք տվյսւլներ 
ունենալու և անշարժ գույքի բազայում ղրանք արտացոլելու և ըստ աևհրաժեշտության 
օգտագործելու նպատակներով մինչև սույն Ծրագրի կազմումը, ինչպես նաև 
իրականացնել համայնքի գույքի գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված 
չափագրման ենթակա հողամասերի չափագրումները ե հասցեավորումները։
4) ձւսմայնքի հողերի սեփականության իրավունքների, հողերի տնօրինման, 
տիրապետման և օգաագործման պաշտպսւնփոծության ապահովնան նպատակով 
իրականացնել հողամասերի նկատմամբ համայնքի սեփականության իրավունքի 
պետական գրանցումներր և ձեռբերել սեփականության վկայականներ։
5) ձւսմայնքում իրակւսնացվելիք ներղրումային ծրագրերի իրականացմանը 
նպաստելու ն ներղրումային բարեևպաստ միջավայր ձևավորելու նպատակով 
հողամասերը տրամաղրել որպես համայնքի կողմից ներդրում։
6) 2023 թվականի ընթացքում ապահովել ընդհանուր բնույթի հետնյալ 
միջոցսւռումների կատարումը
ա. վերանայել մինչև սույն Ծրագրի կազմումը նախկիևում վարձակալության 
պայմանագրերով տրամաղրված հողամասերի արամաղրման ժամկետները, 
վարձավճարների չափերը և ղրանք համապատասխանեցևել գործող օրենսղրությամբ 
սահմանված պահանջներին։
բ. համապատասխան իրավական ակտերի միջոցով հողամասերի գործաոնական և 
նպատակային ևշանակությունները համապատասխանեցևել գործող օրենսղրության 
պահանջներին։
գ. իրականացնել մինչև սույն Ծրագրի կազմումը նախկիևում վարձակալության 
պայմանագրերով տրամաղրված հողամասերի հողօգտագործողների կողմից 
պայմանագրայիև պարտավորությունների կատարման մոնիթորինգ,
հողօգտագործողների կողմից պայմանագրայիև պարտավորությունների չկատարման 
պատճաոների և գործոնների վերլուծություն։
ղ. վերահսկողություն իրականացնել ձողերի նպատակային օգաագործման, 
հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսղրության պահանջների պահպանման 
նկատմամբ և վերահսկողության արղյունքում հայտնաբերված իրավախախտումների 
մասով կիրառել պատասխանատվության միջոցներ ձայ սատանի ձանրապեաությ ան 
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսղրությամբ սահմանված 
ղեպքերում և կարգով։



ե. սահմանել հողերի կսաավարմսւն գործընթսւցում ընդգրկված անձանց աշխաաանքի 
պաաասխանատվություն սահմանող և խրսփւուսման ենթարկող այնպիսի ձներ ու 
մեխւսնիզմներ, որոնք կախվսւծ կլինեն նրանց ղործունեության վերջնական 
արղյունքներից։
զ. թալերի կաոավարման ղործընթացում ընղգրկվսւծ անձանց որակավորման 
բարձրացման նպատակով ապահովել նրանց մասնակցությունը մասնագիտական 
վերապատրաստումներին։

X. ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈ1սՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

105. Ծրագրում ւիովախություններ կամ լրացումներ կարող են աոաջարկվել համայնքի 
ղեկավարի կամ համայնքի ավագանու անղամների օրենքով սահմանված թվի 
սանվազն մեկ երրորղի կամ ավագանու մշտական հանձնաժողովների կողմից։ 
համայնքի ավագանու մշտական հանձնաժողովների կամ անղամների կողմից 
աոաջարկված այն վւովւոխությունների կամ լրացումների վերաբերյալ, որոնք 
ավելացևում են ծրագրի իրականացման ծախսերը, համայնքի ղեկավարը կազմում և 
ավագանուն է ներկայացնում իր եզրակացություևը։
106. համայնքի ղեկավարը ծրագրում փովախություններ կամ լրացումներ կատարելու 
վերաբերյալ ստացված բոլոր ստաջարկությունները օրենքով սահմանված կարգով 
ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը։

XI. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԱՈՐՈԻՄԸ ԵԱ ԿԱՆ1սԱՏԵՍԳՈՂ 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
107. Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների և համայնքային նշանակության 
հողաշիևարարությունը (հողամասերի չափագրումը, համայնքի սեփականության 
իրավունքների պետական գրանցումը ե վկայականների ձեռքբերումը, աճուրղների և 
մրցույթների կազմակերպումը, գյուղատնտեսական հողերի պահպանման ծրագրերի 
մշակումը, հողամասերը տեղանքում ամրացնելը, հողամասերի հատակագծերի, 
հողամասի տրամաղրման վերաբերյալ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, 
համայնքային հողաշինարարական ե հողի օգտագործման ու պահպաևության այլ 
նախագծերի մշակումը, խախտված հողերի վերականգնումը, հողաշերտերը ջրային ու 
հողմային հողատարումից, անապատացումից, ցեխաջրերից, փլուզումներից, 
ջրածածկումից, ճահճացումից, չորացումիդ, պնղացումից, աղակալումից, 
արտաղրական ե կենցաղային թափոնների, ռաղիոակտիվ և քիմիական նյութերի 
ախտահարումից պաշտպանելու, գյուղատնտեսական հողերը բարելավելու, ևոր 
հողեր յուրացնելու, հողը պահպանելու և ղրա բերրիությունը բարձրացնելու 
ծրագրերի, աշխատանքային նախագծերի մշակումը, հատուկ պահպանվող 
տարածքների տեղաբաշխմաև և դրանց սահմանագծման հիմնավորումը, համայնքում 
սեփականատերերի և հողօգտագործողների հողամասերի սահմանների 
նկարագրումը, ամրացումը և փոփոխությունը, հողաշիևության գծով տեղագրական, 
գեողեզիական, քարտեզագրական, հողային, ագրոքիմիական, երկրաբուսաբանական, 
պատմական և մշակութային ու այլհետազոտական աշխատանքների իրականացումը, 
համայնքի հողային ֆոնղի հաշվաոումը, գույքագրումը ե չօգտագործվող, ինչպես նաև 
ոչ արղյունավետ օգտագործվող կամ իր նպատակային նշանակությանն 
անհամապատասխան օգտագործվող հողերի բացահայտումը, հողային պաշարների



վիճակի ե օգաագործման կադասարային ու թեմաաիկ քարաեզների և աալասների 
կազմումը, հողերի մոնիթորինգը, ևոր հողամասերի կազմավորման, հողամասերի 
միավորման ու բաժանման, գոյություն ունեցող հողամասերի կարգավորման 
միջոցսաումների իրականացումը) իրականացվում է համայնքային բյուջեի միջոցների 
հաշվին։
108. Ծրագրով նախաաեսված Հողերի օաարումից, ինչպես նաև վարձակալության, 
կաոուցապաաման և սահմանափակ օգաագործման (սերվիաուա) իրավունքով 
արամաղյւումից, աճուրղների և մրցույթների կազմակերպումից սաացված միջոցները 
մուաքագրվում են համայնքի բյուջե։

XII. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԴԱՌՄՎԱՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈԻԹՅՈԻՆԸ

110. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության բոլոր 
բնագավառներում կարևորագույն սկզբունքներից է թաւիանցիկությունը։
111. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառավարմաև ոլորաում 
համայնքապեաարանի աշխաաակազմը ապահովում է օրենսղրությամբ սահմանված 
հրապարակման ենթակա գործողությունների, քայլերի, ընթացակարգերի, մշակված 
փասաաթղթերի նախագծերի թափանցիկությունը ղրա համար կիրառելով 
համայնքապեաարանի աշխաաակազմում, համայնքում, ինչպես նաև այլ 
հարթակներուն առկա և հասանելի միջոցները, հնարավորությունները ե գործիքները։
112. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառավարման ոլորաում 
թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովնան իրավական հիմքեր են 
հանղիսանում «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 8-րդ հողվածի 1֊ին 
մասի 13-րղ կեաը, 11՜րղ հողվածի 5-րդ մասի 18-րդ կեաը, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու և համայնքի ղեկավարի կողմից ընղունված սույն ոլորաը կարգավորող 
իրավական ակաերը։
113. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառավարման ոլորտուն 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունն ու 
հրապարակայնությունը երաշխավորում են այդ գործունեության
1) օրիևականությունը,
2) պաաասխանաավությունն ու հաշվեավողականությունը,
3) մաաչելիությունն ու վսաահությունը,
4) օպերաաիվությունն ու արագ արձագանքումը,
5) արդյունավեաություևը։
114. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառավարման գործընթացի 
թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովնան համար 
համայնքապեաարանի աշխաաակազմը կիրառում է հետնյալ գործիքները
1) համայնքի պաշաոնական համացանցային կայքը,
2) աշխաաակազմի վարչական շենքի, ինչպես նաև միավորված բազմաբնակավայր 
համայնքների ղեպքում բնակավայրի վարչական ղեկավարի նսաավայրի բոլորի 
համար տեսանելի ու մատչելի աեղում փակցված ցուցաաախաակները,
3) մարզպեաարաևի պաշաոնական համացանցային կայքը,
4) հրապարակային ծանուցումների շճտւրԱր.շւա կայքը,
5) մամուլը,
6) հեռուսաատեսությունը,



7) զանզվսւծային լրսւտվության այլ միջոցները,
8) համայնքի վարչական տարսւծքում (բնակավայրերուն) բոլորի համար տեսանելի ու 
մատչելի վայրերուն տեղաղրվւսծ ցուցաաախաակները։
115. համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կաոավարման զործընթսւցի 
թափանց իկությունն ու հրապարակայնությունը ապահովվում են հետնյալ 
մեթոդներով
1) համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի գույքագրման անցկացումը 
զույքսպրման կենտրոնական և աշխատանքային հանձնաժողովների կողմից, 
որոնցում ըևղգրկվում են լայն շրջանակի աշխատակիցներ և մասնագէտներ,
2) գույքագրման փաստաթղթերի հաստատումը համայնքի ավազանու որոշմամբ, որը 
հրապարակվում է համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում ե 7–օրյսւ 
ժամկետում ուղսւրկվում մարզպետարան,
3) գույքագրման արղյունքների հինան վրա կազմված համայնքի սեփականությսւն 
հողերի ցանկի հրապարակումը համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում,
4) համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային կաոավարման 
տեղեկատվական համակարգի (2;ԿՏ.ձ) «համայնքային զույք» բաժնի վարունը գույքի 
կաոավարման զործւսռույթներով օժտված աշխատակցի միջոցով,
5) համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կաոավարման ամենամյա և 
հնզամյա ծրազրերի կազմումը (որոնք հանղիսսւնում են համայնքի հնզամյա 
զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ մասը), ղրանց հաստատումը համայնքի 
ավազանու որոշմամբ, որը հրապարակվում է համայնքի պաշտոնական 
համացանցային կայքում.
6) համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կաոավարման հետ կապված 
ծախսերի և եկամուտների ընղգրկմամբ համայնքի բյուջեի, ինչպես նաև բյուջեի 
եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմման, քննարկման և 
հաստատման զործընթացների իրականացումը հանրային մասնակցության 
ապահովմամբ,
7) համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կաոավարման մասի 
ընղգրկմամբ համայնքի հնզամյա զարգացման ծրագրի, ինչպես նաև տարեկան 
աշխատանքային պլանի, կատարման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության 
հրապարակումը,
8) համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի վարձակալության կամ 
օզաազործման արամաղրելու համար վարձավճարների և վճարների դրույքաչափերը 
սահմանելու մասին համայնքի ավազանու որոշման նախազծի հանրային լսումները և 
քնևարկումները,
9) համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը, ինչպես նաև՝ այլ անշարժ 
զույքը, օտարելու կամ վարձակալության արամաղրելու նպատակով հրապարակային 
սակարկությունների մասին հայտարարությունների հրապարակումը համայնքի 
պաշտոնական կայքում, մամուլում, զանզվածային լրւստվության այլ միջոցներում, 
2սւյսատանի 2,անրսւպետությսւն հրապարակային ծսւնուցումների \\Դ\ .̂ՁշժՋրՋր.Ջա 
պաշտոնական կայքէջում, մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջում,
10) հրապարակային սակարկությունների միջոցով համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող գույքի օաարման և վարձակալության արամաղրման զործընթացի 
իրականացումը աճուրղային և մրցույթային հանձնաժողովների միջոցով, որոնց 
կազմում ընղզրկվում են նաև համայնքի գույքի կաոավարման զործաոույթներ 
իրականացնող աշխատակիցներ։



116. համայնքի սեփսւկաևություև հանդիսացող հողերի կաոավարման գործընթսւցի 
թափւսնցիկությունն ու հրապարակսւյնությունը ապահովում են բնակիչների 
մասնակցությունը համայնքի գույքի կաոավարման գործընթւսցներին։
117. համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կաոավարման գործընթւսցին 
բնակիչների մասնակցության հիմնական գործիքւսկազմերն են
1) հանրային իրազեկում, աեղեկատվություն, զեկույցներ, հաշվեավություններ, 
ընդունելություններ,
2) հանրային լսումներ,
3) հարցումներ հեռախոսազանգերով, բնակիչների բնակարաևներ այցելություններով, 
փոստով (ներաոյալ՝ էլեկարոնային), բջջային հեոախոսների կարճ 
հաղորդագրություններով, համացանցային կայքում կամ սոցիալական 
հարթակներում աոցանց /օոեոտ/ ոեժիմով,
4) հանդիպումներ համայնքապեաարանում ֆոկուս խմբերի հեա,
5) մասնակցություն համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների 
աշխատանքներին,
6) համայնքի ավագանու մշտական կամ ժամանակավոր, ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ 
հանձնաժողովներում բնակչության ներկայացուցիչների ընդգրկում,
7) համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու բնակիչների 
նախաձեոնությ ուև։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԴԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ– 2ԱՄԱՅՆՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասսաւեի 2անրապևտությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեղարքունիքի մարզ, ր. Գւսփսռ, (0264)23423, (0264)22338 »ւ^ՅրւզՅօհՅզսր(ՈՁրտո@օաՁւ1.օօրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թվւսկաեի 61 1 171-Ա

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԴՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿ ԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 2ՈՂԵՐՐ ՕԳՏԱԳՈ ՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավսւրվևլով 22 հոզսւյիե օրևնսզրքի 76, 77, 78 հողվածնևրի, 2րապարակայիե 
սակարկություեների մասին 22 օրենրի, «Տեզսւկաե Ինքնակաոավարման Մասին» 2սւյասսոսնի 
2անըապևտությւսն օրենրի 35-րզ հողփսծի 24) կեսփ, 22 Կաոավարության «Պեաակաև կամ 
համայնքային սեփւսկանությոևն հաեղիսացող հոզամասերի օւոսւրմսւն, կառուցւսպատմւսն 
իրավունքի և օզտազործմւսն տրւսմաղրման կար(յր հասսսսսմզու մասին» 2001թ. ապրիյի 12֊ի 
61286 որոշման պահանջներով, հիմր րնզունեյով Դավաոի համայնթապետարանի մրցութային 
հաեձեաժողովի 2022 թվականի նոյեմրերի 14-ի արձւսնազրու յպուններր, որոշումեմ

Գւսւ|աո համայնքի վարչական սահմաններում զտնվող համայնքային սեփականության 
հանզիսացոզ զյու ւյատնաևսական նշանակության հոզևրր՝ սեփւսկանու թյւսն իրավունքի 
պետական զրանցմսւն ւ|կայականներ
Ի42303713 տրվսւծ 2007 թվականի հունվսւյւի 12-ին անշայս) զույքի կազւսսարի
կոմիտեի Գսւվսաի տարածքային սւոորաքսւմանման կույմից, 05-001-1168-2165 կազասարային
ծածկւսզրով 0.4133ւս մակերեսով զյոևղատնտեսական նշանակության 3-րզ կարզի խոտհարքը
տարեկան 1700 ,/մեկ հազար յոթ հւսրյուր/22 զրամ վւսրձավճարով
Ի41077049 տրվւսծ 2005 թվականի փետրվսւ|փ 21-ին անշսւրմ (յույքի կազաստրի
կոմիտեի Գւսվաոի տարածքային ստորսւրամանման կույմից, 05-001-1163-0015 կաղաստրսւյին
ծածկւսզրով 0.2556հւս մակերեսով զյու զատնտեււական նշանակության 4-յւզ կարզի վարելահողը
տարեկան 1100/մեկ հազար մևկ հաըյուր'22 զրաւք վարձավճարով
612303714 տրվսւծ 2007 թվականի հունվսւյւի 12-ին անշարժ (յույքի կաղսւստրի
կոմիտեի Գւսվսաի տարածքային ստոըարսս1անման կողմից. 05-001-1170-076 կաղաստրային
ծածկւսզրով 1.2812հա մակերեսով զյաղատնտեսական նշանակության 3-րղ կարզի խոտհարքը
տարեկան 5150 /հինւյ հազար մեկ հւսրյուր հիսու ն 22 ղյոսմ վայւձավճարով
2046 յՅւիսկանր ներսայւսլ օզտազործմւսն Ժամկետով վարձակսղու թյամյ՝ տյոսմաղրևլ մրցայթու մ 
հսւղթող ճանատված 2րաչյւս Խաչատուրի Ս՜ա|\աի–2ովեյանին։
2. 2րսւչյսւ Խաչատուր Մուխսի–2ովեյանի հետ կնքեյ հոզամասի վարձակայության
սրսյմանազիր։
3. 2անձնարարևյ համայնքի ղեկւսվա 
սահմանված վարզով կնքել վարձակ
4. Սույն որոշումն ումի մևջ 1. մտնում

2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱք

Կոխպևցյանին՝ օրևնքով 

սւնից։

ՄԱՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ Գ ԵՂ ԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՐ– 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձաերասյհտու յդսւե Գհղսւրքոևեիբի ւքայսյի Գսւփսո հսւմայևբ
ձձ. Գետսյ-տանիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423 (0264)22338 ց^VՅր^^^ցհ^^^բ6է^ր^ո@ցտ^^I շօրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿ ԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ձԱՆԴԻՍԱՅՈՂ ԳՅՈԻՎԱՏՆՏԵՍԱԿ ԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 2.ՈՈ.ԵՐՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵ1.ՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվեյով ԼԼ հոգային օրենսգրքի 76, 77, 78 հոդփսծների, ձրւսպարակւսյին 
սակարկություևների մասին ձձօրենքի, «Տհւ՜յակւււէւ Ինյփակառւսվարլքւսն Մասին» ձայաստանի 
ձանրապետության օրէնքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի, ձձ Կւաոսվսւրության «Պետական կւսմ 
համայնքային սեփականություն հւսնրյիսացտյ հոդամասերի օտսւրմաև, կառուցապատման 
իրավունքի ն օգտագործման տրամսւդյւման կար(յր հաստատելու մասին» 2001)3. սւպրիլի 12-ի 
Իտ1286 որոշման պահանջներով, հիմր րնւյունելով Գավսւռի համսւյնքապևտարաևի մրցութային 
հսւնձնաժոդովի 2022 թվականի նոյեմրերի 14-ի արձանսւգրություններր, որոշումեմ

Գավսա համայնքի վարչական սահւքսւններում ցտնվալ հսւմայնքայիև սեփականության 
հանդիսացող դյուդատնտևսական նշանակության հոդեյւր՛ սեփականության իրավունքի 
պետական դրանցման վկայականներ
Ի402082021-05-0012 տրված 2021 թվականի օգոստոսի 02-ին անշարժ դույքի կւսղաստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորւսրաժանման կոդւքից, 05-001-1158֊ 
0062 կադաստրային ծւսծկսւգրով 0,5332հա մւսկերեսւս| գյուդատնտեսակւսն նշանակության 4– 
րդ կարգի վւսրեյահոդր տարեկան 2250 /երկու հագար երկու հարյուր հիսուն/ ԼԼ դրաւք 
վւսրձւսվճարով
հ)04032022-05-0051 տրված 2022 թվականի մարտի 04-ին անշարժ գույքի կադասարի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցւևսն միասնական ստորւսրաժանման կոդմից, 05-001-1125֊ 
0477 կադաստրային ծածկագրու) 0.3041 հա մւսկե|ւեսւս| գյուդատնտեւսոկւսն ևշանակությւսն 4– 
րդ կարգի վսւրելահոդր տարեկան 1300/մեկ հագար երեք հարյուր/ ԼԼ դրաւք վսւրձավճարով 
ք\102062022-05-0021 տրված 2022 թվականի մայիսի 27-ին անշարժ գույքի կադաստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցմւսն միասնական ստորաբաժւսնւքւսն կոդւքից, 05-001-1178֊ 
0906 կադաստրային ծւսծկսւգրով 0,9241 հա մսւկեյւեսւս| (յյուդատնտեսւսկւսն նշանակության 3– 
րդ կարգի վւսրեյահոդր տարեկան 5750 /հինգ հագայ։ յոթ հարյուր հիսուն/ ԼԼ դրամ 
վսւրձավճարով



հ127052022-05-0024 տրված 2022 թվակսւնի մւսյիւփ 27-իե անշարժ գույքի կադաստրի 
կոմիաեի անշարժ (րււյթի գրանցմսւն միասնական ստորաբաժւսնման կոգմից, 05–00֊1 ֊1178– 
0907 կւսղաստրային ծածկսւգրով 1,07771սս մակերեւակ ցյու ւրստնաևսակաև նշանակությաև 3– 
րգ կարգի վարելահոգր տարեկան 6700 /վեց հագար յոթ հարյուր/ 2.2 գրամ վարձավճարով 
2046 թվակւսնը նևրառյալ օգտւսգործման ժամկեաով վայւձսւկալությամբ տրամւսղրել 
մրցույթում հագթոգ Ճանաչված Ս՜սւրւոին Վսւլոդի Սիմոնյւսնին։
2. Մարտին Վայոցի Սիմոնյսւևի հևտ կնրե| հուրսմասի վարձակալության պայմանսւգիր։
3. 2աևձնարարեյ համայնքի գևկավարի խորհրդական Մարեն Կոխսյեցյանին օրենքով 
սահմանված կարգով կնքել վարձսւկւս|ու թյւսն պայմանսւգիր։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւստանի Հսւնրաս|ետու թյւսև Գևրյւսրթա նի|փ մարցի Գավառ հւսմսւյնթ
ՀՀ, Դեւ՜ւարթուևիթի մարզ, ք. Գաւ|սւռ, (0264)23423, (0264)22338 յպ̂ ոցսյփսցպ։>օէա՜սո(օ)ք>աա1.արո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
26 ԳԵԿՏԵՍ4 ՛ԵՐԻ 2022յսև|ւս 1|ւսեի 1 173-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ս ԵՓԱԿ ԱՆՈ ԻԹՅՈ ԻՆ ՀԱՆԴԻՍ ԱՏՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐՐ ՕԳՏՍ.ԳՈ ՐԾՄՍ.Ն ՏՐԱՄԱԴՐԵԱ1Ի ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվևլով ՀՀ հողային օրևնսզրթի 76, 77, 78 հորյվահների, Հրապւսրակւսյիև 
սակւսրկությունների մասին ՀՀ օրեն թի, «Տեղական է՝՝նթնակսաաւ|սւրման Մասին» Հսւյասաաեի 
Հւսերաս|եաությաե օրենթի 35-րղ հորյվահի 24) կեսւի, ՀՀ Կ աոավարւսթյան «Պետական կամ 
համայնթային սեփականություն հանդիսացող հողսսքասեթի օասւրմւսն, կառուցապաաման 
իրավուևթի ե օզտագործման արսւմաղրման կար(յր հաստսսոև|ու մասին» 2001թ. սւպրիփ 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմթ րնղունելով Գաւիսւփ համայնթաս|ևտարանի մրցութային 
հսւնձևաժորյովի 2022 թվսւկսւնի նոյեմթեթի 14-ի արձտնաղրու թյունները, որոշումեմ

Դա վառ համայնթի վարչական սահմաններու մ <յ ան Վայ համայնթային սեփականություն 
հանդիսացող զյուղսւաևւոեսական նշանակության հույևրր՝ սեփականության իրսւվունթի 
պետական ղրաևցմսւն վկայականներ
Ի112052022-05-0024 տրվսւծ 2022 թվսւկսւնի մայիսի 12-ին անշսւրմ (յույթի կաղւսստրի կոմիտեի 
անշարժ ւյույքի զրսւնցմսւն միասնական ստորարաժանման կույմից,05-001 -1 122-0204 
կաւյաստրսւյին ծածկսւզրով 1,35028հսւ մակերեսով ղյու ւյատնտեսական նշանակության 5-րւյ 
կսւրզի վսւրելահորյը տարեկան 2700/երկու հսսրսր յոթ հարյուր/ՀՀ դրամ վարձսւվճարով 
Ի126122018-05-0047 տրված 2018 թվսւկսւնի ղեկտեմրերի 26-ին անշարժ ղույթի կաղւսստրի 
կոմիտեի Երեւսնի աւսրածքային ստորարաժանման կույմից, 05-001-1101-0227 կադաստրսւյին 
հահկսպ ր ով 1,09065հա մակերեսով ցյա ւրստնտեսսւկան նշանակության 3-րրյ կարցի խոտհսւրքր 
տարեկան 44 0 0  /չորս հսսրսր չորս հարյուր Հ Հ  ւյրւսմ վարձսւվճարով
2046 թվականր ներսայայ օղտսպորհման (ևսմկետով վարձակաւությամր տրամաղրե) մրցույթում 
հաւյթայ ճանաչվսւծ Արման Սամվեւի Ս՚սւրուիւյանին։
2. Արման Սամվեյի Մսւրուխյաևի հետ կնրեյ հույամասի վարձակալս։ թյսւն պայմանադիր։
3. Հսւնձնարարեյ համայնթի րյեկւսվարի |սորհրւյական Ո-ուրեն Կոխպեցյանին՝ օրենթով



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ֊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյաստանի 2անրապեւոության Գեդսւրրանիրի մարզի Գակսա հսւմայնր
22, Դեդարրուևիբի մարզ, բ. Դավսա, (0264)23423, (0264)22338 8^3ոզՅ§հՅզսր(ՈՁրէ1Ո(5)§ա;մ1.€օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
26ԴԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թփսկանի 61 1174-Ա

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈ ԻԹՅ0 ԻՆ 2ԱՆԴԻՍ ԱՑՈՂ 05-001-1002-01 12 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՂ, 11,80672 2Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ, Գ311ԻԿ.ԱՏՆՏԵՍ ԱԿ ԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՐԵԼԱ2ՈՂՐ ՕԳՏԱԴՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵ1.ՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկակսւրվևլոկ 22 հոդայիև օրենսզրրի 76, 77, 78 հոդկածնևրի, 2րապարակւսյին 
սակարկությունների մաւփե 22 օրեերի, «Տեղական Իերեակսասււ|արւքաե Մասին» 2այասաաեի 
2աերապեաությւսե օրեերի 35-րդ հոդփսծի 24) կեւոի, 22 Կսաավարության «Պետական կամ 
հսւմայնրային սեփականություն հանդիսացայ հարսմասերի օաարման, կսաուցապատման 
իրավունքի և օզաազործման տրամադրման կարզր հաստատերու մասին» 2001թ. ապրիյի 12-ի 
61286 որոշման պահանջներով, հիմր րնդունեյոկ Գսււ|սաի համայնբապեասւրանի մրցութային 
հսւնձնաժոդոկի 2022 թկականի դեկտեմբերի 23-ի ա|ւձանազրություննևրր, որոշումեմ

Գւսկառ հսւմայնրի վարչական սահմաննեյաւմ ցանկայ հսւմայնրային սեփականություն 
հսւևդիսացոդ զյադւստնտեսւսկան նօանակության կւսրե|ահոդր՝ սեփակաևաթյւսն իրւսկունրի 
պետական զրանցմսւն կկայական
Ի113102022-05-0055 տրկսւծ 2022 թվականի հոկտեմրերի 13-ին անշարժ զույրի կսւդաստրի 
կոմիտևի անշարժ զույրի զրանցմսւն միասնական ստորարսսևսնման կոդմից,05–001 ֊1002-0112 
կադաստրւսյին ծածկսւզրոկ 11,806721աւ մակերեսոկ զյա դատնտևսական նշանակության 3-րդ 
կսւրզի կարեյահայր տարեկան 73250/յոթանասաներեր հազար երկու հարյուր հիսուն/ 22 դրամ 
վարձավճարով
2046 թվսւկանր ներսայայ օզտւսզործմսւն ժամկևսակ կսւրձակայությսւմր տրամւսդրևյ մրցույթամ 
հւսդթոդ ճանաչփսծ Արւսմ Մշոտի խատսոորյանին։
2. Արամ Աշոտի Խսւչատրյանի հևտ կնրեյ հոդամասի կսդո\ակա|ա թյան պայմսւնազիր։
3. 2աևձնսւրսւրեյ հսւմայնրի դեկւսկսւրի իտրհրդական Մարեն Կոխպեցյւսնին օրենրոկ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԷՏՈԻԹ8ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ֊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստանի 2անրւսպևտության Գեղարքուևիքի մարզի Դւսւ|առ համայնք 
22, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գւսվսւռ, (0264)23423, (0264)22338 
ց̂ V̂ ր̂ ^̂ ցհ̂ ^̂ բ6է̂ ր̂ ո@ցքՈ̂ Î.̂ օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսեի 1Տ1 1175-Ա

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05-001-1002-0109 
ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՂ, 12,9644 2Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԸ ՕԴՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվածևևրի, 2րսւպ արա կային 
սակարկություևևերի մասին 22 օրենքի, «Տեղական Իևքնակաոավարմսւն Մասին» 2այւսսւռանի 
2անրսւպեսւությաև օրենքի 35-րղ հողվւսծի 24) կետի, 22 Կսաավարությաև «Պետական կամ 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, կւսռուցապատման 
իրավուևքի և օգւոսւգործման տրւսմաղրման կւսրզր հաստատեյու մասին» 2001թ. սւպրիյի 12-ի 
ք\1286 որոշման պահանջներով, հիմք ընղանև|ոկ Գավսւռի համայևքաւղևտարանի մրցութային 
հւսևձևաժողովի 2022 թկակւսևի ղևկտեմրերի 23 ֊ի  սւրձանազրություններր, որոշումեմ

Դակւսռ համայնքի վարչական սահմսւններում զտնվող համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակությսւն հողևրր՝ սևփականությաև իրավուևքի 
պետական գրանցման վկայական
հյ28092022–05–0032 տրված 2022 թվակսւնի սեպտեմբերի 28-ին անշարժ գույքի կաղւսստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորարաժաևման կողմից,05-001 –1002-0109 
կաղւսստրային ծածկագրով 12,9644հսւ մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակությսւն 3-րդ 
կարգի վարեյւոհողր տարեկան 80400 /ութսուն հազար չորս հսւրյուր/ 22 ղրսւմ վարձակ ճարով 
2046 թվակաևր ևերառյալ օգտւսգործման ժամկևտով վարձակււղու թյսւմր տրամաղրել 
մրցույթում հաղթող ճանաչված Լյովսւ Գառնիկի 2ովակիմյանիև։
2. Լյովա Գառնիկի 2ովսւկիմյւսնի հետ կնքեյ հողամւսսի վարձակա|ությւսն պւսյմւսնագիր։
3. 2ւսևձևարարեյ համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուրեն Կոխպեցյւսևին՝ օրենքով 
սահմանված կւսրգով կնքեյ վւսրձւսկւս|ության պա
4. Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտնո

2ԱՄԱՅՆՔԻ ր

շօԳ.ք–7ատտճ. յ±
թ Գսւվսաէ՜ ՝ ՚  1



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՐԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՐ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյասւռանի Հւսնրսւպեւռությաև Գեդարքուևիքի լքարգի Գսւվառ համայնք
ՀՀ, Գեդարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոգպփպՁքշԱՋրսո@§աա1.շօա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի IV 1176-Ա

ԳԱՎԱՐ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՐԻԹՅՐԻՆ ՀԱՆԳԻՐԱՑՐՂ ԳՅՐԻՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՐԻԹՅԱՆ ՀՈՎԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵ1.ՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով ՀՀ հոդային օրենսգրքի 76, 77, 78 հոդվսւծների, Հրւսպարակային 
սսւկարկություևների մասին ՀՀօրևնքի, «Տևրյական Ինքնակառւսվարման Մասին» Հսւյասաանի 
Հանրսւպետությաև օրենքի 35-րդ հորյկածի 24) կեաի, ՀՀ Կառավարության «Պետական կամ 
համայնքային սեփականության հանդիսացայ հայամասերի օտսւրման, կառուցապատման 
իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կւսրգր հաստատելու մասին» 2001թ. ւսսյրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք րնրյունեյով Գավառի հաւքւսյևքւսպետարանի մրցութային 
հանձնւսժոդովի 2022 թվականի Գեկտեւքրերի 23-ի արձւսնսսւրություններր, որոշումեմ

Գավառ համայնքի վարչական ւււսհմւսններոււք ցտնվույ համայնքային սեփսւկւսնություն 
հանդիսացող գյուդսւտնտեսական նշանակության հույեքք՝ սեփւսկանու թյւսն իրավունքի 
պետական զրսւնցման վկայւսկանևեր
IV13102022-05-0054 տրվւսծ 2022 թվականի հոկտեմ|՝1.րի 13-ին ւսնշսւրժ գույքի կւսրյւսստրի 
կոմիտեի անշւսրժ գույքի գրւււնցման միասնական սւոո|ոսքսս)անւքւսն կոդւքից,05-001 ֊1002-0111 
կադաստրային ծւսծկսւգրով 4,58058հւս մակերեսով դյուդատնտևսական նշանակության 3-րդ 
կարգի վարեյւսհողը տարեկան 28400 /քասնութ հագար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ վւսրձավճւսրով

Ի102092022-05-0026 տրված 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին անշարժ գայթի կադասարի 
կոմիտեի անշարւ) գույքի գրանցման միասնական ստորարաժանմւսն կոդմից,05-001 ֊1002-0106 
կադաստրային ծածկսպրով 5,2434հա մակերեսով գյուդատնտեսական նշանակության Յ֊րդ 
կարգի վսւրե|ահոդր տարեկւսն 32550/երևսուներկու հագւսր հինգ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրաւք 
վսւրձավճարով

Ի128092022-05-0050 տրված 2022 թվականի սեպտեմբերի 28-ին անշարժ գույքի կադւսստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանմաև կոդմից,05-001 ֊1002-0108 
կադաստրային ծածկագրով 14,3839հա մակերեսով գյու դատնտևսսւկւսն նշանակության 3-րդ 
կարգի վւսրև|ւսհոդր տարեկան 89200 /ութսունինն հււսրսր երկու հւսրյուր/ ՀՀ դրամ 
վարձսւվճսւրով



Ի102092022-05-0025 տրվսւծ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-իե անշարժ գույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույրի գրանցման միասնական սաորարաժսւնման կոգմից,05-001– 1002-0106 
կագասարային ծածկւսգրով 2հսւ մակերեսով զյոս|աանաեսակսւն նշանակության Յ֊ րղ կարգի 
վարելահողը տարեկան 12400/տասներկու հագար չորս հւսրյուր/ ԼԼ ղրամ վարձավճարով 
2046 թվակսւնը նևրառյսւլ օգտագործմսւն մսւմկևտով վարձսւկալությամր տրսւմաղրել մրցույթու մ 
հսւղթող ճանաչփսծ Աիոնիղ Վահսւևի Դվոյսւնին։
2. Լիոևիղ Վսւհսւնի Դվոյւսնի հևտ կնքել հողամասի վարձակալության պայմւսնագիր։
3. ձանձնսւրարել համայնքի ղեկավարի խորհրղական 11–ուրևն Կոխպեցյւսնին՝ օրևնքով 
սահմանված կարգով կնքել վարձակալության սլայմանագիր։



ՃԱՅ ԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսասւաևի 2.աերսւս|եաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավսւո համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվաո, (0264)23423. (0264)22338 ց373րւց3ցհ3ց3բ6է3ր3ո@ցտ3ւ1 օօրո

Ր1 ք՝ Ո Շ ՈԻ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ո 1177-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿ ԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԴՏՆՎՈՂ 
05-046-0111-0058 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻ՜Ե ԾԱԾԿԱԴՐՈՎ, 0,07691 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂՍ ՕԴՏԱԴՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հոգային օրենսգրթի 76, 77, 78 հոդվահևևրի, Հրապարակային 
սակարկություեեերի մասին ԼԼ օրենքի, «Տեւ՜|սւկւււե Իևքևւսկաոավւսրման Մասին» Հայասաանի 
Հաերապեւոության օրենքի 35-րրյ հոդվածի 24) կետի, ՀՀ Կւսասվարության «Պետական կամ 
համայնքային սեփականություն հանդիսսւցոդ հու՜|սւմւսսերի օտւսրմւսն, կառուցաւդւստմւսն 
իրավունքի և օգտւսգործման տրւսմադրման կարգր հասաատե|ո։ մասին» 2001թ. ասյյփյի 12-ի 
Ո286 որոշման պահանջներով, հիմք րնւյունե|ա| Դաւ|աոի համայնքասւետւսրւսնի մրցութւսյին 
հանձնսւժոդովի 2022 թվ ականի դեկտեմբերի 23-ի արձանացրություննևրր, որոշումեմ

Գսւվւսո համայնքի Ծարյկաշեն բնակավայրի վարտսւկան սահմւսննևրում ցանկող համայնքային 
սեփականություն հանդիսացայ գյուդսւանտեսական նշանակությսւն վարևյւսհոդր՝ 
սեփականության իրավունքի սյետակսւն ցրսմւցման վկայական
Ո22062022-05-0033 տրվւսծ 2022 թվակսւնի հուևիսի 22-ին ւսնշւսրժ զույքի կադւսստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի դրսւնցման միասնական ստորարաժանման կոդմից,05-046-0111 ֊0 0 5 8  
կադասարւսյին ծւսծկւսգրով 0,07691 հսւ մակերեսով ցյուդւստնաեսակւսն նշանակությսւն 4-րդ 
կարգի վարև|ւսհոդր տարեկան 350 /երեք հսւրյուր հիսուև/ ՀՀ դրամ վարձւսվճարով 
2046 թվւսկանր ներսայսդ օգտագործման ժամկետով վարձակսդությամր տրամադրե| 

մրցույթում հսւդյՅոդ Ճանւս>վսւ6 Այվւսրդ Սամվէգի Ղսւսայդսւնին։
2 Այվւսրդ Սւսմվեյի Պ,ասաբյւսնի հետ կնքեյ հոդամասի վարձակայության սրսյմանագիր։
3. Հւսևձնսւրարեյ համայնքի դևկսւ 
սահմանված վարդով կնքեյ վարձ
4. Սույն որոշումն ուժի մեշ հ մտնւ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ր

20Ջ I» Դ 1ղ ֊ՎւՏ/նէ ձ Լ
բ Գսսիսո /  ՚  /  /  /



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյւսստանի Հանրապևտությաև Գեդարքաևիքի մսդպի Գաւ|սա համայնք
ՀՀ, Գնրյւսրքուեիքի ւ(արդ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 չ>չաաւզ^հսզՁքօէաէա@§աա1.արո

ԳԱՎԱՌ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԱՆՋԱՂՐՅՈԻՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ Պ ԵՏԱԿ ԱՆ Ս ԵՓԱԿ ԱՆՈԻԹՅՌ ԻՆ ՀԱՆԴԻՍ ԱՏՈՂ 05-038-1214-0002 Կ ԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 13,999978 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅ Ո ԻՂԱՏՆՏԵ ՍԱԿ ԱՆ ՆՇԱՆԱԿՌԻԹՅԱՆ 
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվեւով ՀՀ հորյայիե օրևեսդրքի 76, 77, 78 հոդվսւծների, Հրապարակայիև 
սակարկություեների մասին ՀՀ օրևնքի, «Տեւյական Ինքնակառավարման Մասին» Հայսւսաաևի 
Հսւնրապեսաւթյւսն օրևնքի 35-րդ հոդվւսծի 24) կեաի, ՀՀ Կառսււիսրությւսն «Պետական կամ 
համայնքային սեփականություն հանդիսացայ հոդամասևքի օտւսրւքան, կսաուցւսսյաաման 
իրավունքի և օդւուսդործլքւսն տրամսւդրլքաև կւսրդր հաստւստեյու մասին» 2001թ. ապրիյի 12-ի 
Բ1286 որոշման պահանջներով, հիմք րնդունեւոկ Գակւսւփ հւսւևսյնքապետսւրաևի մրցութային 
հսւնձնաժոդովի 2022 թվսւկսւնի դեկաեմրևրի 23-ի արձանսպրու թյուններր, որոշումեմ

Գավառ հսււքսւյնքի Լանջւսդրյուր րնսւկսսիսյրի ւ|ւսր>ական ւսսհմսւններում ցւոնվոդ պետական 
սեփակսւնա թյուն հւսնդիսւսցոդ դյու դա ան տեսական նշանակա թյւսն արոսսսւ|այրր՜ 
սեփականության իրսս|ո։նքի պետական դրանցմւսն ւ|կայական
1\՚21112022-05-0045 տրվսւծ 2022 թվւսկանի ևոյեմրերի 21-ին անշարժ դույքի կադաստրի 
կոմիտեի անշարժ դույքի դրանցւևսն միսւսնւսկան ստորարաժանման կոդմից,05-038-1214-0002 
կադաստրային ծւսծկւսդրով 13,999978հւս մակերեսով դյուդատնտեսակւսն նշանակության 4-րդ 
կւսրդի արոտավւսյրր տարեկան 35000 /երեսունհինդ հսւդար/ ՀՀ դրամ փսրձւսվճսւրով 
2031 թվւսկանր ներառյսւյ օդւուսդործլքւսն ժսւմկետու| ւիսրձակայությամր տրւսմադրեյ ւքրցույթում 
հսւդթոդ ճանաչվսւծ Ռւսդիկ Սևրյոժսւյի Կարսւս|ետյանին։
2. Ռադիկ Սերյոժայի Կարսւպետյանի հետ կնրեյ հոդամասի ւիսրձակսւլու թյւսն պայմանադիր։
3. Հսւնձևարարևւ համսււնքի դեկաւիսրի խորհրդական Ռուրեն Կոխպևցյւսնին՝ օրեևքով

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թւ|ականի 1 178-Ա

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹ6ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսատաևի ձանրապետությւսն Գեղսւրքանիքի մարգի Գսււ|աո համայնք
ձձ, Դևղւսրքուևիքի մարգ, ք. Գւսվաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոգՁ§հՁգսք0էՋրՁՈ@§աՁմ.ւ։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաեի Ս 1179-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՊ.ԱՐՔՐ1ԻՆԻՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ Ս Ա2.ՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱՅ. 05-025-0200-0006 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 

ԾԱԾԿԱԳՐՈՂ, 18,91375 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԴՅՈ ԻՈ.ԱՏՆՏԵՍ ԱԿ ԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկաւ)արւ|ե|ու1 Հ.Հ. հոգային օրենսգրքի 76, 77, 78 հողվածնևրի, հրապարակային 
սակարկությունների մասին ՀՀօրենքի, «Տևգսւկան Ինքնակաոավարման Ս՜ւսսիև» Հւսյսատանի 
Հսւնրւսպեւոու թյսւև օրևնքի 35-րգ հողվւսծի 24) կետի, ՀՀ Կառւսվարության «Պետական կամ 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտւսրլքւսն, կւսոուցւււպւստւքան 
իրավունքի հ օգտւսգործման տրամւսղրման կսւրգր հաստատեց ու մւսսին» 2001թ. ապրիփ 12-ի 
13286 որոշլքւսն ււյւսհանշնևրով, հիլքք րնղունեղով Գսւվսաի հաւքայնքւսււյետարանի մրցութւսյին 
հանձնսւժողովի 2022 թվւսկանի ղեկտեւքրերի 23-ի սղւձանագրու թյուններր, որոշումեմ

Գւսվաո հւսւքայնբի Գեղարքունիք բնակավայրի վարչական սահմաններու մ ցանկող պևտւսկան 
սեփականություն հանղիսւսցող գյուղւուոնւռեսւսկւսն նշանակությւսն ւսրոտավայրր՜ 
սևփակաևության իրսս|անքի պետական գրսւնցմւսն վկայական
1310112022-05-0018 ւորված 2022 թվականի հոկտեմբերի 24-ին անշարժ գույքի կաղաստրի 
կոմիւոեի անշարժ գույքի գյոսնցման միասնական ստորարա()անմւսն կողմից,05-025-0200-0006 
կւսղաստրւսյին ծւսծկւսգրով 18,913751սս մակերեսով գյւսղւստնտեսւսկւսն նշանակության 5-րղ 
կարգի արոասւվայրր տարեկան 18950 /սսսսեու թ հագար ինն հւսրյուր հիսուն/ ՀՀ ղրսււք 
վ սւրձավճար ով
2031 թվւսկաևը նևրւսռյալ օգտագործմսւն ժսւլքկետով վարձակաւությւսւքր տրամաղրել մրցույթոսք 
հսւղթող ճանաչվսւծ Նորայր Կարապետի Ասատրյւսնին։
2. Նորայր Կարապետի Ասւստրյանի հնտ կնքեյ հողամասի վարձակալու թյան պայմանադիր։
3. Լ ւս ն ձն ւս յ՜ւ սւ ր ե յ համայնքի ղեկավարի խորհրդական (1-ուրեն Կոխպեցյանին՝ օրենքով 
սահմանված կարգով կնքեյ վարձ
4. Ս ու յն որոշումն ուժի մեր 1, ւ1տնո

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ

20 ֊  \ծ . .

ք.Գսո|ստ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԴԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հւսևրապետությւսն Գեզւսրրունիրի մարզի Գւսվւսռ համայնք
ՀՀ, Գեզւսրքուևիթի մարզ, ր. Գաւ|ւսո, (0264)23423, (0264)22338 յ^տպսլփսզպ։>տտսո@պրււս1.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022բւ|ականի Ի1 1 180-Ա

ԴԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾՈՎԱՁԱՐԴ ՐՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԴՏՆՎՈՂ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԴՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԸ ՕԳՏԱԴՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվսւրվեյով ՀՀ հոզւսյին օրեեսզրրի 76, 77, 78 հոզվածների, Հրապարւսկայիե 
սակարկությունեերի մասին ՀՀ օրենրի, «Տհզակւսն Ինրնակւսոավարմաև Մասին» Հսւյասաաևի 
Հանրապևտությւսն օրենրի 35-րզ հոզվսւծի 24) կևսփ, ՀՀ Կւսոաւ|արա թյւսն «Պետական կամ 
համայևրային սեփակաևություն հսւնզիսացոզ հոզամասերի օաարման, կաոուցւսպատման 
իրւսվունրի ն օզսաւզոր6լքւսն տրամազրման կարզր հասւոատե|ու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներու), հիմր րևզունե|ու| Գավառի համայնբապևաարւսնի մրցութային 
հւսնձնւսժոզովի 2022 թվւսկանի զեկտեմրերի 23 ֊ի  արձանազրություններր, որոշումեմ

Դաւ)սա համայնքի Ծոփոզարզ րնսւկափսյրի վարչական սահմաննևրամ զտնվոզ պետական 
սեփակաևություն հսւնզիսացոզ զյուզատնտեսւսկան նշանակության հոզերր՝ սեփականության 
իյսսկունրի պետական զրւսնցմւսն ւ|կայակւսններ
Ի103062022-05-0035 տրվսւծ 2022 թվակւսնի հունիսի ՕՅ֊ին անշարժ զույրի կազւսստրի կոմիտեի 
անշարժ զույրի զրանցման միասնական ստորարսսհսնման կույմից,05-050-0303-0002 
կազսւստրային ծածկւսզրով 0,17797հա մակերեսու) զյուզատնտևսակսւն նշանակության 4 ֊րզ  
կարզի արուուււվայրր տարեկան 450/շորս հւսրյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ փսրձավճւսրու) 
Ի103062022-05-0018 տրվսւծ 2022 թվականի հունիսի 03-ին անշարժ զույրի կազւսստրի կոմիտեի 
անշարժ զույրի զրանցման միասնական ստորարւսժւսնւքւսն կույմից,05-050– 1075-0002 
կազաստրային ծածկազրով 0,56287հւս մակեյւեսով զյո։ զսոոնտևսսւկան նշանակության 2-րզ 
կարզի արոտսւվայրր տարեկան 2600/երկու հազայւ վեց հւսրյուր/ ՀՀ դրամ վսւրձավճարով 
2031 թվակւսնը նևրառյսզ օզտազործմւսն ժամկետով ւիսրձակալությամր տրսւմսւզրել մրցույթում 
հսւզթոզ ճսւնաչված Սսւրիրեկ Նորիկի Մխեյանիև։
2. Սսւրիրեկ Նորիկի Մխեյանի հետ կնրեյ հոզամասի ւ|արձակսզության պւսյմսւնազիր։
3. Հաևձնւսրարե| հւսմայնրի զեկւսվարի |սորհրզսւկան Ո-ուրեն Կոխպևցյանին՝ օրենրով 
սահմանված վարզով կնրեյ ւիսրձակււզու թյւսն պայմանազհո։
4. Սույն որոշումն ուժի լքեջ I, մտևում րնզունման հւսջւ^զ/զւփսնից։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎ1

20 թ.

ր.Գսւվսւո

ԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսաւոանի Հանրապետու թյսւն Գեղարթուևիքի մւպպի Գսւվառ համայնք»
22, Գեղսւրքունիթի մարզ, ք». Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ”^սրպսյփսգպօօէւաաւ@չ>աա1.արո

ՈՐՈՇ ՈԻ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2()22թվականի Ի1 1181-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼՃԱՓ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ՜ ԳՏՆՎՈՂ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվևլով ՀՀ հողային օրենսգրքի 76, 77, 78 հողվսւծևևրի, Հրւսպարակային 
սակարկությունների մասին ՀՀ օրեևրի, «Տեղական Ինքնակւսռավարման Մասին» Հսւյասաանի 
Հանրսւպեւոության օրևնքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, ՀՀ Կառավարության «Պետական կամ 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասեյփ օտարման, կառուցապատման 
իրավունքի ն օգտագործման տրամսւղրմսւն կարղր հսասոստև|ու մասին» 2001թ. ասյրիյի 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք ընղունելով Գավսւռի համսւյևքապևտարանի մրցութայիև 
հանձնաժողովի 2022 թվականի ղեկտեմքերի 23-ի արձւսնաղրություևներր, որոշումեմ

Գավառ համայնքի Լճափ րնսւկավայրի վարչական սահմաննհրո։ւ1 ղտնվող պետական 
սեփականու թյուն հանղիսսւցող զյու ղատնտեսական նշանակության հողերը՝ սեփականու թյան 
իրավունքի պետական գրանցման վկայականներ
Ի103062022-05-0044 տրված 2022 թվականի հուևիսի 03-ին անշարժ (յույքի կաղւսստրի կոմիտեի 
անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորսւքաժանման կողմից,05-042– 1007-0002 
կաղաստրային ծածկսպրով 2,99975 հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 2-րղ 
կարգի արոտավւսյրր տարեկան 13500 /տասներեք հսսյար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրսււք 
վսւրձավճարով
Իա062022–05֊0012 տրված 2022 թվականի հունիսի 03-ին անշարժ գույքի կաղւսստրի կոմիտեի 
անշարժ (յույքի գրանցման միասնական ստորւսրաժանման կողմից,05-042-2000-0002 
կաղաստրային ծւսծկսւգրով 0,48647 հա մակերեսով գյու ղատնտեսական նշանակության 2-րղ 
կարգի արոտավւսյրր տարեկան 2200/երկու հագար երկու հարյուր/ ՀՀ ղրամ վսւրձավճարով 
1\՚081 12022-05-0039 տրված 2022 թվականի հունիսի 03-ին անշարժ (յույքի կաղւսստրի կոմիտեի 
ւսնշսւրժ գույքի գրանցման միասնական ստորւսրաժանման կողմից,05-042– 1004-0002 
կաղաստրային ծածկսպրով 2,27297 հա մակեյւեսով գյտ ղատնտեսական նշանակության 4-րղ 
կարգի արոտավւսյրր տարեկան 5700 /հինգ հագար յոթ հարյուր/ ՀՀ ղրամ վսւրձավճարով 
2031 թվակւսնր ներառյսղ օգտագործման ժւսմկեւոով վսւրձւսկսւ|ությսւմք տրւսմաղրե| մրցույթում 
հսւղթող ճանաչված Մարիրեկ Նորիկի Միւեյանին։
2. Սւսրիրեկ Նորիկի Մխեյանի նետ կնքէր հողամսւսի վսւրձակսգու թյսւն պայմանսպիր։
3. Հանձնւսրւսրեյ համայնքի ղեկավարի խո 
սահմանված կարգով կնքեյ վարձւսկսւ|ու
4. Սույն որոշումն ուժի մևջ I, մտևում ըն

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿՍ,

ւ Կոխպեցյանին ՝ օրեն քո վ 

ւնից։

ՄԱՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւնի Հանրապետության Գեդսւրքանիքի մարդի Գակսա համայնք
ՀՀ, Գեդսւրքանիքի մստդ, ք. Գաւ|առ, (0264)23423, (0264)22338 յ>^Յոդս§հ^փքօէՁրՁՈ@^րոա1.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
26ԴԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թկականի 1 182-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ս ԵՓԱԿ ԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍ ԱՑՌՈ. 05-001-1168-1490 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0,5301 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՍ.ԱՏՆՏԵՍ ԱԿ ԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԽՈՏՀԱՐՔԸ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵ1.ՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հորյային օրևնսդքքի 76, 77, 78 հոդկւսծնևրի, ՀրւսԱւԱփակւսյին 
սակարկությրսննևրի մասին ՀՀ օքենքի, «Տևդակւսն Ինքնակառավարման Մասին» Հսւյասաաևի 
Հաևրապևտությւսն օքենքի 35-րւյ հոդկածի 24) կեսփ, ՀՀ Կաաա|սւրու թյւսն «Պետական կամ 
համայնքային սևփւսկաևա թյուն հանդիսացայ հու|ամսւսերի օաարմաև, կառուցապատմւսև 
իրակունթի ն օդտւսդործմւսն արամարյրմւսն կւսրդը հասսսստե|ու մասին» 2001թ. ապրիյի 12-ի 
Ի1286 որոշմաև պւսհւսնշներոկ, հիմք րնդունեյոկ Գսսիսռի համայնքասյեւոարանի մրցութային 
հսւնձնաժոդոկի 2022 թվսւկսւնի նոյեմրերի 14-ի արձանազրու թյուններր, որոշումեմ

Գավառ համայնքի կարչսւկան սահմաններուն ցանկայ համայնքային սեփականություն 
հանդիսացայ զյուդատևտեսական նշանսւկու թյւսն հոդատարւսծբը՝ սեւիակսւնաթյւսն 
իրսւկունքի պետական ցրսւնցման վկայական
1Կ12122022-05-0029 տրկւսծ 2022 թվսւկսւնի դևկտևմրևրի 12-ին անշարժ դույքի կսւդւսստրի 
կոմիտեի անշարժ դույքի դրանցմւսն միասնական ստորարաժանւքւսն կոդմից,05-001-1168-1490 
կսւդւսստրային ծսւծկադրոկ 0,5301 հա մակերևսոկ (յյուդատնւոեւււսկան նշսւնակությւսն 3-րդ 
կարգի խոտհւսրբր տարեկւսն 2150/երկու հսսրսր մեկ հարյուր հիսուև/ ՀՀ դրւսւք կսւրձակճւսրով 
2046 թկսւկանր նևրառյսդ օդտադործւքւսն ժսւմկետոկ կարձակայությամբ տրսսքադրել մրցույթում 
հւսդթոդ ճսւևաչկած Սամվևյ Վաղինւսկի Պոդոսյանին։
2. Սամվևլ Վաղիևակի Պոդոսյանի հետ կնրեյ հոդամասի կարձակայա թյան պայմանադիր։
3. Հանձնարսւրեյ համայնքի դեկւսւիսրի խորհրդական Ռուրեն Կոխպեցյանին՝ օրևնքոկ 
սահմանված կարդ ով կնրեյ կ արձակ
4. Սույն որոշումն ուժի մեր հ մտնում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ր



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հւսերաս|եսաւթյւսե Գեղարքա ևիքի մարզի Գսււ|ւսռ համայնք
ՀՀ, Գեդսւրքունիքի մստզ, ք. Գւսվաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզսփապՅքտաաւ@պոա1.ւ։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսնի Ի1 1183-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿ ԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍ ԱՑՈՂ ԳՅՈ ԻՈ.ԱՏՆՏԵՍ ԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԱ1Ի ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվւսծների, Հրապարակային 
սակարկոևթյունեերի մասին ՀՀ օրևևքի, «Տեղական Ինքնսւկւսոաւ|արման Մասին» Հայասաանի 
Հանրապեաության օրեևքի 35-րդ հողվւսծի 24) կետի, ՀՀ Կսաավարությւսն «Պետական կամ 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող հոդամսւսերի օտարմւսն, կսաուցապատմւսն 
իրավուևքի ե օզաազործման արամադրմւսև կսւրդր հասաաաելու մասին» 2001թ. ւսպրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշմսւն պահանջներով, հիմք րնւդու 1ւեյով Գավւսւփ համայևբապետարւսևի մրցութային 
հաևձևաժոդովի 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ի ւսրձանսպրություևները, որոշումեմ

Գւսվաո համայնքի վարչական սահմաններու մ ցանկայ համայնքային սեփականու թյուն 
հանդիսացող զյա դաանտեսակւոն նջանսւկությսւն հոդերր՛ սեփսւկանա թյւսն իրսւվանքի 
պետական զրանցմսւն վկայականներ
Ի122122022-05-0014 ւորված 2022 թվականի դեկտեմբերի 09-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցմսւն միասնական ստոյոսբաժսւնման կողմից,05-001-1086-0424 
կադւսստրային ծսւծկազրով 0,31հսւ մակերեսով զյա ղատնտևսական նշանակության 3-րղ կսւրզի 
վստեյահողը տարեկան 1950 /լքեկ հազար ինն հւսրյա ր հիսուն/ ՀՀ ղրւսմ վարձավճարով 
Ի122122022-05-0049 ւորված 2005 յտվականի սեւղաեմյ՝եյւի 01 ֊ի ն  անշարժ (յայրի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցմսւն միասնական սւոորաբաժւսևմաև կողմից,05-001-1086-0425 
կաղաստրւսյին ծսւծկազրով 0,1782հւս մւսկերևսով զյաղատնւոևսւսկան նշանակության 3-րղ 
կսւրզի վարելահողը տարեկան 1150/մեկ հազար մեկ հարյույւ հիսուն/ ՀՀ դրամ վարձավճարով 
2046 թվականր ներաոյալ օզաազործման ժսւմկետով վսւ|ւձւսկալոևթյամբ տրամաղրել մրցույթում 
հսւղթող ճւսևւսչված Մշոտ Ավետիքի Հսւկոբյանին։
2. Մշոտ Ավետիքի Հւսկոբյւսնի հետ կնքե| հողամասի վարձւսկա|ությւսն Ա|այմաևազի|ւ։
3. Հանձնսւրարե| համայնքի ղեկավարի |աղմղւղական (1-աբեն Կոխպեցյանին՝ օրևնքով 
սահմանված կւսրզով կնքեյ վւսրձսւկսւ|ույպսւև պայմանադիր/՛
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ հ մտնում րնղանման հա^յ^ւ^րպւսնից։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱք

20% I

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՄՅԱՆ

Ս Հ ՝



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հանրապեւոությսւն Գևգսւրքունիքի մարգի Գավսւո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարգ, ք. Դավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոգՁփւՁգսքօէՅրՅո(օ)լ>Մամ.արո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկաեի Ա 1184-Ա

ԴԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ 
ԱՆՑՈԻՂԻ ԹԻՎ 32 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈ1՝ՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՆՅԱ ԿՈԼՅԱՅԻ 
ԻյԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԶՈՀՐԱԲ ԱԶԱՏԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԴՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ՝ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը հաստատող փաստսւթգթերր չպահպսւնված անհատական 
բնակելի տնևրի կարգավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսն ւսկտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոգվածի 2-րգ մասի, «Տեղական 
իևքևակաասվարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րգ հայվածի 24) կետի և ՀՀ Կառավսւրության 
29.12.2005)9. «Հայասաանի Հանրսսգեւոու թյան քագաքայիև հ գյագւսկան րնակավսւյրերում 
ևերբնակսւվայրային աշխարհագրական օբյ եկան ե յւ անվւսևակոչմաև, աևվանափոխությսւև, 
անշարժ գույքի՝ ըսա դրա գտնվևլու ե /կամ/ տևգսւկայման վայրի համարակալմսւն, 
հասցեւսվորմւսն ու հսւսցեների պետական գրանցման կարգր հաստատելու հ հասցեների 
գրանցման յիւսգոր մւսրմին սւսհմանե|ու մասին» յ»իվ 2387-՚Ե որոշման մեր (բացումներ և 
փոփոխություններ կատարերս մասին ՀՀ կառսւվարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք րնգունեյով 12.12.2022թ. տրվսւծ Դավսաի հոգային բարևփոխումների և 
սեփականսւշնորհման հաևձնսւժոգովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քագվածքր, Գավսւո 
համայնքի Հսւցաոատ թագամասի Հենրիկ Աբրահամյան 4-րգ ւիոգոց 2-րգ անցու գի թիվ 32 
հասցևի գույքի համւսսեփակւսնատևր Անյւս Կոլյսւյի 1սասստրյանի /ծնվսւծ 25. 10. 1954թ./ 
դիմումր, «Դավիթ Աոաքև|յսւն» ԱՁ-ի կոգմից տյւված հոգամսւսի և շինություննևրի 
հասոսկագծերր, համաձայն որոնց Գավսւո համայնքի Հացսւոատ թսւգամասի Հենրիկ 
Աբրահամյան 4-րգ փողոց 2-րգ անցու գի թիվ 32 հասցեում գտնվոգ հոգամասր տափագրվեյ է, 
հատկսւցվևյ է 0. 25 հսւ, ին>յւ փւսստացի կւսգմում 1. 0. 25391 հա, որր Անյսւ Կւղյսւյի 
1սւսչատրյանին /ծնվսւծ 25. 10. 1954թ./ րնգհւսևուր հսւմատեգ սեփակսւևությւսն իրսւվուևքով 
պւստկւսևոգ հոգւսմասն հ և հաշվի ւսոնև|ով, որ օրինական կւսոուցվւսծ 355.04 քմ րնգհւսևուր 
մակերեսով շեևք֊շիևություևների /կւսոուցվւսծ 1978–1995յոթ./ կաոուցման ու սպասսւրկման 
համար անհրաժեշտ 0. 25391 հա հոգամասր )ի գտնվում ՀՀ հոգային օրենսգրքի 60-րգ հոգվածով 
սահմանված սւսհմանափակումների ցանկամ, ինչսյևս նահ ինժեևերատրւսնսպորտային 
օբյեկտնևրի օտարման գոտիներու մ, շի աոաջացնու մ սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերականդևել Գավաո համայեթի ճացառատ թադսւմասի ձևևրիկ Աթրսւհամյաե 4-րդ փոդոց2– 
րդ անցուղի թիվ 32 հտսցեում դանվոդ դույրային միսւվորի նկատմամբ Անյա Կոլյսւյի 
Խաչաարյաեի /ծնվսւծ 25. 10. 1954թ–իև/, Զոհրսւբ Ադատի Խսւտատրյանի /ծնվսւծ 27. 10. 1975թ–իե/ 
հոդօդտւսդործման իրավունրը, բնակելի տան կաոացման 1ւ սս|սւսաբկմսւն համար 0. 25 հւս 
հատկացված հոդսւմասից սւվել փսատացի օդտադործվոդ 0. 00391 հւս հոտսմսւսի դույրային 
իրավունբները ճաեաչևլով երսւևց սեփականության իրավունրը 0. 25391 հսւ ընդհանուր 
մակերեսով հոդամասի և օրինական կառուցվահ 355.04 րմ ընդհանուր մակերեսով 
շիևությաեների /կառուցված 1978–1995թթ./ նկատմամբ որսյևս օրինական սփրապետվող դույբ։
2. Անշարժ ցույքիև տրամադրեյ Գավաո համսւյնր. ձացսւոատ թադամաս, ձևնրիկ Աբրահամյւսև 
4-րդ փոդոց, 2-րդ անցու դի, թիվ 32 հսւսցեն։
3. Սույն որոշումը նևրկայացնեյ ՀՀ անշարժ դայլի կադաստրի սյետական կոմիտեի անշարժ 
դույթի դրւսնցման միասնական ստորաբաժանում՝ (|ույրսդին իրւսվունթների Ա|ետական 
դրանցում կւստսւրե|ու համար։
4. Սրոշմւսն կւստւսրման հսկոդությունր դնել Դւսվաո հւսմւսյնրի դեկավւսրի տեդակսդ Գ. 
Բոշյսւնի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20Հճթ. ^
թ. Գսւվսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւստանի Հաևրապևտությաև Գեղսւրքունիքի մարզի Դավաո համայնք
ՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գաւ|ւսռ, (0264)23423, (0264)22338 լլւ^ա1զսլփսզւփտաւա@։>րոսւ1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Ա
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թկակսւեի Ա 1185-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ IԼԶԱՏ ԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 88 ՀԱՍՑԵԻ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ 

ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄՐ ՀՈՄԵՐՈՍ ԱՇՈՏԻ ԵՆՈՔՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԷ;ԼՌԻ ԵՎ ՀԱՍՑԷ; ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Իրավունքը հսւսաաաոզ ւիաստաթղթերր չպահսյանված անհատական 
բնակելի ան եր՛ի կսւր՚զակիմւսկի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևքուի «Տևզւսկան 
ինքևակաոճւվսւրման մասին» ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողկահի 24) կևւոի և ՀՀ Կևսռաւ|սւրու թյսւն 
29.12.2005թ. «Հայասսւաևի Հանրսւսյեաու թյսւն քւսզւսրային ե զյազական բնակավայրերու մ 
ներբնակավայրային աշիւարհազրական օբյեկաների անկանսւ կոչմսւն, անկանսւփոխության, 
անշարժ զույրի՝ րսա ղրա գնւևկեյու և /կւսմ/ աեզսւկայման վայրի համարսւկայման, 
հասցեսւվորման ո։ հասցևկերի սյևասւկսւն զրանցմսւն կսւրզր հաստատելու հ հասցեների 
զրանցման լիազոր մ ար՛մին սահմանէր ու մասին» թիկ 2387–՝Ս որոշման մեր |րացամներ ն 
ւիուիոխու թյուևնևր կատարերս մասին ՀՀ կառավարս։.թյսւն 25.02.2021 թ-ի 233-Ն 
պահանջներով, հիմք րնղունելով 05.12.2022թ. տրկած Գւսկառի հողային բւսրեփոխումների 1ւ 
սեփականսւշնորհման հանձնւսժոզոկի 07.04.1991թ. թիկ 19 որոշումից քսւղկածքր, Գավառ 
համայնքի Հացառատ թաւլամսւսի Ազատամարտիկների փողոց թիկ 88 հասցեի (յույքի 
սևփւսկանատեր Հոմերոս Աշոտի Ենոքյանի /ծնկած 27.01.1953թ–ին/ ղիմումր, «Հայր և որդի 
Դավոյսւննևր» ՍՊՐ֊ի կողմից տրկած հողամասի ու շենք-շինո։ թյունների հատսւկազհերը, 
համաձայն որոնց Գակառ համայնքի Հացառատ թաղամասի Ազատամարտիկների փողոց թիվ 
88 հւսսցեամ զտնկող ընղհանու ր հողամասր չսսիազրկել I., հատկացվել Լ 0.16 հա, ինչք 
փաստացի կազմում է 0.15228 հա, որր Հոմերոս Աշոտի Ենոթյւսնին /ծնկած 27.01.1953թ–ին/ 
սեփականության իրւսվունքոկ սյատկսւնող հողամասն 1, հ հսւշկի ւսռնեյոկ, որ օրինական 
կաոուցվսւծ 256. 1 քմ րնղհւսնուր մւսկերեսոկ շենք-շինություննևրի /կսաուցկած 1990թ./ 
կառուցման ու սսլասարկման համար անհրաժեշտ 0.15228 հա հողամսւսր >ի զտնվում ՀՀ 
հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվսւծոկ սահմանկահ սահմւսնւսւիակումների ցանկում, ինչպես 
նւսե ինժեն և ր ա տ ր ան ս ւղ ո ր տ սւ յ ին օբյեկաների օտարման զոտիներում, >ի ւսռսւջացնում 
սերկիտուտ, որոշումեմ

1. Վևրականզնևլ Գավառ համայնքի Հացառատ թաղամասի Ազատամարտիկների ւիողոց թիվ 88 
հասցևում զտնվող զույքային լքիսւվորի նկատմամբ Հոմերոս Աշոտի Ենորյանին /ծևվսւծ 
27.01.1953թ–ին/ հողօզտազործմւսն իրսւկունքր, բնակեցի տան կառուցման հ սպսւսարկման 
համար հատկւսցվսւծ հողամասի զույքային իրւսկունքներր ճանսւտեյոկ նրւս սեփականության 
իրակունքր 0.15228 հա րնղհւսնուր ւքւսկերևսոկ հողամասի նկատմամբ՝ որւզես օրինական 
տ ի ր ա ւղ և տ կ ո ղ զ ա յ բ:



2. Գավառ համայնքի մացառուտ թարյսւմաւփ Ադատոոքարտիկների փոդոց թիվ 88 հասցեի 
քեակաւ|այքերի նպատակային նշանակության բնակեցի կւսռուցապատման ցոքծաոնական 
նշանակության հոդւսւքւսսի վրա կսաուցվւււծ 256. 1 քմ. րնդհանուր մւսկևրևսով շինություեները 
/կառուցված 1990թ–իև/ ճանաչել օրինական տրամադյմվով ճարտարապեաահասաւկագծային 
առսւջարյրանք կիսակառույցևերև ավարտիև հւսսցնևլո։ նպատակով։
3. Անշարժ գույբին արամադրել Գավառ համայնք, մացառուտ թադամաս, Ազատամարտիկևերի 
փոդոց, թիվ 88 հւսսցևն։
4. Շեևք-շինություևները >ևն հակասում քադաքւսշինական նորմերին և դրաևց մսւկերեսներր 
որոշվոսք են քարտևդադրման, գեոդեդիայի, չաւիսսյրւէան /հաշվառման/ ե հոդաշինարւսրությսւն 
դործանևություն իրականացնեյու իրավանք ունեցայ կադմակերււյություննևրի /աևձի/ կույմից 
տ ր վ ա ծ հ ա տակսսյծ և ր ի ն հ ա մ ա ոյ ա տ ա ս խ ա ն:
5. Սույն որոշումը ևերկւսյւսցնեյ մմանշւսրժ դույքի կսսյաստրի պետակւււն կուքիտեի ւսնշարժ 
(յույբի դրւսնցւևսև լքիասնւսկւսն ստորւսբաժանոււք՝ (յույքային իրւսվունքների պետական 
դրսւնցում կսսոարևյա համար։
6. Որոշման կատարւքան հսկոդությունր դնեյ Գաւիսռ համայքնի դևկւսւիսրի ւոեդւսկալԳ.
Ոոշյսւևի վրա։ ^



•^՞֊– ~–՝–
ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյւսսսւսւեի ձւսևրսւպևաա թյսւն Գևզարքուևիքի մարզի Գավւսռ համայնք
ձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 <’ՋVՁր̂ ^ՁօհՁ̂ ։̂ք̂ ^ՁրՁՈ(̂ )§աս̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 1\; 1186-Ա

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ԾՈՎԱԶԱՐԳ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՍԱՍՈԻՆՑԻ ԳԱՎԹԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1 
ձԱՍՑԵԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՍԱձՄ ՄՆԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ ԵԿ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՃՇՏԵԱՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տևզակւսև ինբնակւսռւսվարմւսն մասին» ձձ օրևնքի 35-րզ հոզվսւծի 24) կևսւի, ձձ 
Կսաավարության 29.04.2021թ. հ) 698-Ն որռշման մեջ փոփոխությաննևր և լրացումներ 
կսւսոսրելու մասին ձձ կառսւվսւրությսւն 27.08.2021 թ-ի 1383-Ն կադասարային հաաւսկսպծերում 
ե կազւսստրային քսւրաեզևերում հւսյտնւսբերվւսծ սխա|նների ուզզմւսն պահանջներով, հիմք 
ընզունելով ևշվւսծ հասցեի համասեփւսկանատեր Արսւմ Սարիկի Կսւավսււյանի /ծնվսւծ 
10.09.1962թ–ին/ զիմումր, «Գսւվիթ Առաքեյյան» ԱՁ-ի կույմից տրվւււծ հոզամսաի և իրսւզրության 
հաասւկազծերը, որոնց համսւձայն Գւսվառ համայնքի Ծովազւսրզ բնակավայրի Սասանցի 
Դսւվբփ փոզոց թիվ 1 հւսսցեում զտնվոզ րնզհանու յւ հոզամասր չսւփազրվել 1՜ /ծածկագիր 05-050– 
0041-0013/, հոզամսաի մսւկերեսր փասաացի կւսզմում 1, 1. 32 հա, որը Արամ Սուրիկի 
Կւստվալյանին /ծնվտծ 10.09.1962թ./ րնզհւսնուր համսւաեզ սեփականության իրավունքով 
պատկան ոզ հոզւսւևսսն է և հւսջվի առնեյով, որ սս|սաարկման համար անհրւսժեշւո հոզամասր 
չի զտնվոււք ձձ հոզային օրենսզրքի 60-րզ հոզվսւծով սահմանված սահմսւնափակուլքների 
ցանկում, ինչպես ևսւհ ինժենևրատրանսս|որաային օյցեկտների օտսւրման զուոիներում, չփ 
առաջացնուլք սերվիաուա, որոշումեմ

1. ձսւսաւսաևյ ւսնջարմ զույքի ևկաւուքալքր իրավունքների ււյեաւսկան զրւսնցլքաև թիվ 07042022– 
05-0017 վկւսյականով պետական զրւսնցամ ստացած Գավառ հւսւէւսյևքի Ծովսպւսրզ 
բնակավայրի Սասանցի Գւսվբփ փոզոց թիվ 1 հասցևում (յանվոզ հոզւսւքւսսի սւսհմաններր 
հւսմւսձայն կից ներկւսյւսցված հւսաակազծի, հաստատված համայնքի զեկւսվւսրի կոզլքից, 
ճսւնւսչելով Սուրևն 1սւսչատուրի Կւսւովսզյանի և Այսսմ Սուրիկի Կւստվւս|յւսնի սեփակւսնությւսն 
իրւսվուևթր 1. 32 հա րնզհանուր մակերեսով հոզսսքասի նկաամամբ որսյես օրինական
տ ի ր ա պ և տ վ ո զ զ ո ւյ ք:
2. Սայն որոշումր ներկւսյացնեյ ձձանշարմ զույքի կազասարի ւսեսոսկան կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրւսնցլքաև միւսսնսւկան սւռորսւբաժւսնտմ՝ զույքային^ոքւսւ|ու.նքների սյետական 
վերազրանցոււք կսսոսզմզու հաւքւսր։
3. (1րոշլքւսն կւսւասրւքան հււկոզու թյունր զն ե | Գ 
Րոշյսւնի վրա։

զեկւսվւսրի ւոեզսւկայ Գ.

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյասաաևի Հանրապեաությսւև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ա/ՁոզպփՋզՋր6էՋրՋՈ@§աՁւ1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
27 ԳԵԿՏԵՄՐԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 1187-Ա

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

Ղեկավարվելով Հայասաանի Հաևրապեաությաև Հողային օրենսզրքի 101-րդ հողվւսծով և 
«Տեղական իևքնակաոավարմաև մասին» Հայասաանի Հաևրապեաությաև օրենքի 46 ֊րդ  
հողվածի 3-րղ մասով, հիմք ըևղունելով քաղաքացի Անաեիա 1սւսչիկի Զժմաչյանին 
սեփսւկանության իրավունքով պաականող եողամասերից /վկայական Ի11254593 արված 2004 
յծվակսւևի մայիսի 31-իև, վկայական Ի11254594 արված 2004 թվականի մայիսի 31-ին/ 
հրսւժարվելու մասին դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Անաեիա Խաչիկի Ջժմաչյւսնիև սևփակաևության իրավունքով պաականող զ. 
Կարմիրզյուղ հասցեում զանվող 0.019 եւս մակերեսով 05-056-0603-0009 կաղսւսարային 
ծածկւսզրով, 0.11 հա մակերեսով 05-056-0601-0181 կաղասարային ծածկազրով 
զյուղաանաեսական նշսւևակությաև խոահսւրքները ճաևւսչել համայնքային սեփականություն։
2. Աշխաաակազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ըևղունելուց հետո՝ 15-օրյսւ ժամկետում այն 
ներկայացնել կաղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրաևցման միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծազող իրսւվունքևերի պետական զրւսնցման համար։
3. Աշխաաակազմի քարտուղարին՝ հողսւմասի նկատմամբ իրավուևք հավաստող վկայականր 
սաանւսլուց հետո՝ համայնքի ավազւսևու առաջիկա նիսաում ավագանու հւսստատմաևը

20 ֊  թ. ֊
ք. Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԴԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյսւսաանի Հաևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^Ջոզպփպծբ0էտՁո@§րոՁմ.<։օրո

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ 
ԳՏՆՎՌՂ ՀՌՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսս|արվելով Հայասաաևի Հաևրապետության Հողային օրեևսզրքի 101-րդ հողվսւծով ե 
«Տեղական ինքնակաոավարման մասին» Հայւսստաևի Հսւնրապետությաև օրենքի 46-րդ 
հողկահի 3-րղ մւսսով, հիմք ըևղուևելով քաղաքացիներ Աքով Լնւիկի Թովմսայաևիև, Մւսրինե 
Վասիլի Հողաքաշյաևիև, Հւսսմիկ Աբովի Թովմսայաևին, Ռուզանևա Արովի Թովմասյսւնին 
սեփականության իրավունքով պւսակաևող հողամասերից /վկայական Ի12316976 տրված 2007 
թվականի փետրվսւրի 23 ֊ին, վկայական Ի12316977 տրված 2007 թվականի փետրվւսրի 23-իև, 
վկայական Ի12316975 տրված 2007 թվականի փետրվւսրի 23-ին/ հրաժւսրվելու մասին դիմումը, 
որոշում եմ

1. Քաղաքացիներ Աքով Լհիկի Թովմսայաևին, Մսւրինե Վասիլի Հոդսւքաշյանին, Հւսսմիկ Աբովի 
Թովմասյսւնին, Ռուզանևա Աբովի Թովմսայանիև սեփականության իրավունքով պատկանոզ զ. 
Կարմիրզյուղ հասցեում գտևվող 0.225 հւս մակերեսով 05-056-0316-0507 կաղսատրային 
ծածկւսզրով, 0.401 հւս մակերեսով05-056-0338-0085 կաղսատրային ծածկւսզրով 
զյուզսւտնտեսակաև նշանակության վարեյսւհողերը, 0.253 հւս մակերեսով 05-056-0601-0148 
կաղսատրային ծածկւսզրով խոտհարքը ճաևաչել համայնքային սեփակաևություն։
2. Աշխւստակւսզմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ըևղուևէղուց հեսա՝ 15–օրյսւ ժսւմկետում սւյն 
ներկայացնել կաղւսստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծւսզող իրսւվունքների պետական զրանցման համար։
3. Աշխատակսւզմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմամբ իյւավունք հւսվաստող վկայսւկաևր 
ստանալուց հետո՝ համայնքի ւսվազանու սասւջիկա ևիստում ավազւսնու հաստատմանր 
ներկայսւցևել համայնքի զույքսւզրման փաստաթղթերում աոաջացող փոփոխություևնևրը։
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ Գ. ՄԱՐՏԻՐՌՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաևրապեաությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավստ, (0264)23423, (0264)22338 ԱՋ^ոգսխւՋգՋթսէտտ@§աա1.<։օա
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈԻՄ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվւսրվելով Հայւսսաաևի Հաևրապեաությաև Հողային օրեևսզրքի 101֊րղ հողվւսծով և 
«Տեղական իևքևսւկաոսւվարման մասին» Հայասաանի Հաևրապեաությաև օրենքի 46 ֊րղ  
հողվածի Յ ֊րղ մասով, հիմք յւևղուևելով քաղաքացիներ ՍամկելՆորիկի Հակոբյաևիև, Լաուիա 
Գաոևիկի Ջանոյաևիև, Հակոբ Սամվելի Հակոբյաևիև սեփակւսևությաև իրավունքով պսւակաևող 
հողամւսսերից /վկայական ԻՈ4122022-05-0062 արված 2022 թվակաևի ղեկաեմբերի 14֊իև, 
վկայական 1414122022-05-0048 արված 2022 թվակաևի ղեկաեմբերի 14-ին, վկայական 14655863 
արված 2003 լծվսւկաևի եուևվարի 16֊ին, վկայական 14655862 ւորված 2003 թվակաևի հուևվարի 
16-իև/ հրաժարվեյու մասին ղիմումր, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Սսւմվևլ Նորիկի Հակոբյաևիև, Լաուրա Գաոևիկի Ջանոյաևիև, Հակոբ Սամվելի 
Հակոբյաևիև սեփւսկաևության իրավունքով պւսւռկաևող զ. Սարուխսւև հսւսցեում զանկող 0.14 
հա մակերեսով 05-078-0494-0024 կաղւսսարային ծածկազրոկ, 0.1847 հա մակերեսով 05-078֊ 
0441-0010 կսւղասարսւյին ծածկսպրով զյուղաաևաեսակւսն ևշւսնւսկությաև վսւրելահոզերը, 0.15 
հա մակերեսով 05-078-0528-0116 կաղւսսարային ծածկսպրով, 0.01 հսւ մակերեսով 05-078-0526֊ 
0113 կաղասարսւյին ծածկւսզրով խոահսւրքները ճանաչել համայնքային սեփականություն։
2. Աշխաաակազմի քարաուղւսրիև՝ սույն որոշումն ըևղուևելուց հետո՝ 15-օրյւս ժսւմկեսաւմ այն 
ևերկսւյսւցևել կսւղասարի կոմիտեի անշարժ գույքի զրսւնցմաև միասնական սաորաբսւժւսնում 
որոշումից ծսւզող իրւսվուևքների պետական գրանցման համար։
3. Աշխաաակազմի քարտուղարին՝ հողամասի նկատմամբ իրավունք հավաստող վկայականը 
սաանալուց հեստ՝ համայնքի ավագանու աոաջիկա ևիսստւմ ավագանու հւսսաաամանը

(1 .,,,1,.,



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏԲԻԹ6ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաևրապեւռության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՅր̂ Յ̂§հ3̂ ք̂6էՅրՅո(5)§ա3̂ 1.̂ օա
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ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳԲԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սռւրեն Հովիկի Սաքեյանը (սւևձնազիր ՃՍ0668829, ՀԾՀ 3608880135, հւսշվառված ՀՀ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ Գ. Միքայելյան փող, 4անցղ. սւուն 3) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հսւրկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու ււ|արաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին 
«Վարչսւրարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակեաի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխսսոակազմում հսւրուցվել է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի գանձմւսն հսւրցի քևնության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության 
օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի 
փաստական հսւնզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քևնության արդյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզւսմանքևերը, վարչական մարմինը հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսդրվւսծ ՀՀ Հսւրկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-0673-0021, 05-001-0654-0015, 05– 
001-0654-0002, 05-001-0693-0258, 05-001-0626-0001, 05-001-0694-0053, 05-001-0602-0423, կադաստրային 
ծսւծկազրով անշարժ զույքը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու 
զնահատման տվյալների ՎԱԶ 21011 մակևիշի 34 Բ2 684 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը 
հսւնդիսանում են Սուրեն Հովիկի Սաքեյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքևրի համար վճարման ենթակւս զույքահարկը կազմում է 77500/յոթսւնասունյոթ հազար հինգ 
հւսրյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սուրեն Հովիկի Սաքեյանի 
կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արդյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 34000/երեսունչորս հազար/ՀՀ դրամի չափով։ 
Փոխադրամիջոցի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում է 57300/հիսունյոթ հազար երեք 
հարյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2014-2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սուրեն Հովիկի Սաքեյւսնի 
կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արդյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 19500/տւսսնինն հազար հինզ հարյուր/ՀՀ դրամի 
չափով։ 2022 թվակսւևի դեկտեմբերի 12-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 
30-րդ հոդվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետւսրսւնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 12.12.2022թ. ծւսնուցում 32ժ3ր3ր.3ա 
կայքում/ Սուրեն Հովիկի Սաքեյանը։ Վերջինս չի ներկայացելվարչական վարույթի լսումներին։
27.11.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնւսցվել են պատշաճ ծանուցված Սուրեն Հովիկի 
Սաքեյւսնի բւսցակւսյույծյամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմւսեսպրությաե 45- րդ եոդվածի հաւհսձայն՝ յուրաքսւևչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծևլ հարկեր, տուրքեր, կւստարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոււռքւսզրւ|ող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
Համաձայև ՀՀ Հարկային օրեևսզրքի 224-րդ հոդւլսւծի անշարժ գույքի հւսրկը հարկ վճսւրողներիև 
սեւիականությւսն իրավունքով սլաւռկանող հարկման օբյեկւռ համսւրվող անշարժ գույքի համար 
սահւհսնված կսւրգով Հայաստանի Հւսնրաւդետությւսն հսւմայնքների բյուջեներ վճւսրւխղ տեղական հարկ 
է, որը կսփւվւսծ չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական գործունեության արդյունբներից։
Հաւ1սւձւսյն ՀՀ Պարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի՝փո1սադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկւռ համարվող ւիոխադրւսմիջոցիների համար 
սւսհմւսնկւսծ կարգուլ Հայաստանի Հանրսւպետության հաւհսյնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեության արդյունքևերից։ Համաձսդն ԼԼ 
հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք անշարժ գույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ղեպքերում ու 
վարզով հաշվարկւիսծ անշարժ գույքի հարկի պարտաւխրությսւն գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային աարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ հաշվի առնելով 
սույն հոդվւսծով սահմանված առանձնահատկությունները։
Համաձսւյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդւլսւծի ւիոխսպրամիջոցների գույքւսհսւրկ վճարողներ են 
համարում կագմակերպություևևերն ու ֆիզիկական անձինք։
Համաձսւյն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդւլսւծի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատւսսխան 
հաշվւսրկփսծ վճսւրմաև ենթակահարկի, ինչպես նաև դրւս գծով տույժերիև /կամ/ տուգանքների 
գումսւրևերի վճարումը համապատասխան հւսրկի գծուլ պարտսւվորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջևի գանձապետական հւսշվին։
Համսւձայև ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետւսնց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։ Հաւհսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կազւէակերպությունևերն ու ֆիզիկական անձինք փոխւսդրամիջոցների գույքահսւրկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրանցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարկա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ Համաձսւյն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ 
օրեևքի 38-րդ հոդվածի՝ համւսյևքի ղեկավարը որպես սևփւսկաև լիազորություն, օրենքով սահմանված 
կսւրգով կագւէակերպում է գույքւսհարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուլւքերը և 
վճարները չվճարող անձանց ևկւստմամբ օրենքով սահւէանված կսւրգով կիրառում է համապատասխան 
միջոցևեյւ։
Ելնելով վերոգրյափց և դեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավակսւն ակւռերի մասին», «Տեղւսկաև ինքնակաոավարման մասին», «Վւսրչարարությաև հիմուևքների 
և վարչական վսւրույթի ւհսսին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60– րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Սուրեն Հովիկի Սւսքեյւսևից հօգուտ Գավառ հւսւհսյնքի բյուջե գանձել ընդամենը 188 300/մեկ հարյուր 
ութսունութ հագար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ որպես 05-001-0673-0021,05-001-0654-0015, 05-001-0654-0002, 
05-001-0693-0258, 05 -001-0626- 0001, 05-001-0694-0053, 05-001 0602-0423, կաղսատրային ծսւծկագրերով 
անշարժ գույքերի, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու գնահաւռմսւն 
տվյալևերի ՎԱԶ 21011 մակնիշի 34 Բ2, 684 պետհւսմայւաևիշի փոխադրամիջոցի գույքահարկերի գումար, 
ներառյալ ստւյժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգուլ բոդոքարկվել Գաւխաի համայնքսւպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսւիս ընթացքում կամ Հայաստւսնի Հաևրապետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման ււրսհանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարւսրության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88֊րդ հոդւիսծով սահմանւ1ած կայւցոժ ւսյն ենթակա է հարկադիր 
կատսւրւհոև՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ւսպսւհ^^^սա1պէյթյւսն միջոցով անբողոքարկելի 
դառնալուց եռւսմսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմաև ընթացքի և կ ա տ ւճոմ՜բ հււ կ ոդությունն իր\ե կ ա և ւս ցն ում է Գաւիսռ հսսևսյևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւռնում ընդունմսւն մասին օրենքով սաևփ||ւված պատշաճ իրազեկելու
օրվան հաջորդոդ օրը։ \՝\.3  \

/  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԼՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաևրապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՁ§հՋզՁք6էՁրՋՈ@§աՅմ.օօրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
27 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի Ի1 1191-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռաֆիկ Մուրաղի Բալազոզյանը (սւնճևազիր 004664991 , ՀԾՀ 1210880660, հաշվաովսւծ 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո Ազաաությսւն փող 57շ/4) հանդիսանալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահսւրկ 
վճարելու պսւրաականությունները, ինչ|ւ կապակցությամբ 2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 12-ին 
«Վարչարւսրության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րդ հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" 
ևնթսւկեաի հիմքով Գավառի համայնքապեսոսրանի սւշխսոռակազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքւսհարկի զումարների զանձման հսւրցի քննությաև նպատակով։ «Վարչարարությւսն հիմունքների և 
վարչական վարույյւփ մասին» Հւսյաստտնի Հանրապետությւսև օրենքով սահմանված կարզով հարուցված 
ե իրսւկանւսցված վարչական վարույյտի ընթացքում զործի փաստական հսւևզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ ն օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմիևը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմաձայև ՀՀ ՀՔԲ ի կողմից տրամսւդրված փոխւսղրւսմիջոցների հաշվաոմսւն ու զնահատմսւն 
տփալների, Շձ.7, 24-10 մսւկևիշի 80 1ՆՃ 707,81^՜^ 525 I մւսկնիշի 66 88 646 պետհամտրանիշեյփ 
փոիսսղրւսմիջոցնհրը հւսնղիսանում են Ռաֆիկ Մուրաղի Բալազոզյսւնի սեփւսկանությունը, ինչը ՀՀ 
Հարկային օրենսգրքվ հանղիսանում Է հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթսւկւս զույքսւհարկը կւսզմում Է 742300/յոթ հսւրյուր քաոսաունևրկու հազար 
երեք հարյուփ ՀՀ դրամ, ինչը 2016–2021թթ. ժամանակահատվւսծում չի վճարվել, իսկ Ռաֆիկ Մուրաղի 
Բսղազոզյաևի կողմից նշված ժամաևակահատվւսծի զույքսւհարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճւսրելու արդյունքում աոաջւսցել Է զույքւսհարկի համար տույժ 210 000/երկու հարյուր տաս հազար/ ՀՀ 
դրամի չափով։

2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 12-ին «Վարչարսւրույպան և վարչական վարույյծի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" կետի հիմքով Գսւվսաի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսնականևրում 2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 27-իև հրւսվիրվելեն վսղւչւսկան վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծաևուցվել Է /հիմք 12.12.2022թ. ծանուցում 
ՅշմՅրՁԱՁրո կւսյքում/ Ռաֆիկ Մուրաղի Բալազոզյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վայւչական վարույթի 
լսումներին։ 27.12.2022յւ>. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվել են պսւտշաճ 
ծանուցվսւծ Ռսւֆիկ Մուրաղի Բալազոզյսւնի բացակայությսւմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմւսնադրության 45-րդ հոդվսւծի համսւձայև՝ յուրսւքաևչյուր ոք պւսրաավոր է օրեեքով 
սահմանված վարզով և տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքւսհարկը հարկ վճարողևերին 
սեփականության իրավուևքով պսսռկանող հսւրկման օբյեկտ համւսրվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կւսրգով ձայաստանի ձանրապետության հւսմայևքևերի բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություևներև ու ֆիզիկակւսն անձինք։ ձսւմաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկ երի գծով հարկային պարտավորոլթյունների կատարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հսւշվարկվւսծ վճարման եևթակսւհարկի, իևչպես նան դրա 
գծով տույժերի և /կամ/ տուգսւնքևերի գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պսւրտավորություևը հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։ 
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևևրից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրաքւսնչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կսւմ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմակերպություններն ու ֆիգիկակւսն անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ըներառյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակառավարմսւն մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակնրպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրստում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոգրյսւլից ն ղեկավարվելով ձձ Սահմւսնսւդյ՜աւթյամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմսոոիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարմսւն մասին», «Գւսրչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվւսծներով, որոշումեմ

1. Ռաֆիկ Մուրւսդի Բալւսգոզյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 952 300/ինն 
հարյուր հիսուներկու հազար երեք հարյուր/՛ ձձ դրամ որպես ՕՃ2 24-10 մսւկնիշի 80 Ոձ 7 0 7 , 3 5 2 5  I 
մակ նիշի 66 1ՀՅ 646 պետհւսմարանիշերի փոխադրամիջոցների գույքահարկերի գումար, ներաոյալ 
տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավառի համայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Գարչարարության հիմունքների և վարչական 
ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն եևթակա է հարկադիր 
կաաարմաև՝ ձձ ԱՆ ձարկադիյւ կատարումն ապահովող ծաոայությսւն միջոցով ւսևբողոքւսրկելի 
դւսռնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կասսսրման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկաևացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումնւ ուժի մեջ է մանում ըևդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդոդ օրը։

՚ճձէր. / 
ք.Գսւվսա



աՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2,այւսսսոսնի ձւսևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք 
1Լ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՋ§հՋզՋքտէՅրՅՈ(օ)§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւեի Ա 1192-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արեզևազ Օհաեջաևի Մաեուկյաեը (աեձեագիր՝ 013981451 , ԼԾԼ՝ 5505500501, հաշվսաված 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք . Գավառ Դաշաոյաե փող. 27շ/5 ) հանդիսանալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրբու| սահմանված վարզով չի կաւոարել զույքւսհարկ 
վճարելու պսւրաականություևները, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հողվածի 1֊ին ւ1ասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գւսվառի համայնքապեաարանի աշխատակազմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» ձայաստսւնի >անրապետությւսն օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցւիսծ 
և իրւսկանացվւսծ վարչական վարույթի ընթացքուլք զործի փաստւսկսւն հանզսւմանքների 
բազմակողլքսւնի, ըփւլ և օբյեկտիվ քննության ւսրղյուևքում, բացահայտելուլ զործի բոլոր հանզամանքևերը, 
ւիորչսւկան մարմինը հաստւստված Է համարոււէ հետևյւսլը.
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Հաւհսձայև ԼԼ 2,-ՔԲ ի կողմից տրամաղլւվսւծ փոխւսդրւսմիջոցների հւսշվառւ(ան ու զևահատման 
տվյալների, յՎԸՎԸՏՕՐՏ-ՑՐւտ՚շ Տ 200 մակևիշի 34 Բճ 990 պետհամարաևիշի փոխւսդրամիջրւցը 
հանղիսանոււ1 Է Այ՜ւեզևւսզ Օհանջսւնի Մաևուկյանի սեփակւսնությունը, ինչը ԼԼ 2ւսրկսւյին օրենսզյւքվ 
հանւյիսաևում Է հւսրկվող օբյևկտ։

Գույքի համար վճսւրլքաև եևյՅսմյա զույքահարկը կազւէում Է 64800/վսւթսունչորս հազար ութ հսղղուր/2,2, 
դրամ, ինչը 2014-2021թթ. ժամանակսւհատվածում չի վճարվել, իսկ Արեզնազ Օհանջանի Մաևուկյանի 
կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքսւհարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արդյունքում սւռւսջացել Է զույքահարկի հւսւհսր տույժ 37300/երեսունյոթ հազար երեք հարյուր/22 դրամի 
չափով։

2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին «Վարչւսրարությաև և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հւսմւսյնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսկաներում 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ին հրավիրվել հև վարչական վարույթի 
լսումնեյւ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 12.12.2022թ. ծանուցում 
3շծ3ր3ւ՜.3ա կայքում/ Արեզևազ Օհանջանի Մանուկյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
յսումներին։ 27.12.2022յծ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ 
ծսւնուցված Արեզևազ Օհանջանի Մաևուկյանի բացսւկայությամբ։
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ԼԼ Սահմանադրությաե 45-րդ հոդվածի հւսմաձայն՝ յուրւսքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքադրվոդ պարտադիր այլ վճարումներ։
ճամաձայն 22 Պարկային օրեևսդրքի 239-րդ հոդվածիփոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությաև իրավունքով պատկաևող հւսրկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիևերի համար 
սահմանված կւսրդով 2այաստւսևի հանրապեաության հւսմայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճարոդևերի տնտեսական դործունեությաև արդյուևքներից։ 
ձաւհսձայն ԼԼ հսւրկային օրեևսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
հաւքարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկսւկաև աևձինք։ ճւսմաձայն ԼԼ ձւսրկային օրեևսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկայիև պարտավոյւությունների կատարուն /մստում/ է 
հւսմարվում Օրենսդրքիև համապատասխան հաշվարկված վճարւհոն եևթսւկահարկի, ինչպես նաև դրա 
դծով սաւյժերի և /կամ/ տուդանքների դումարների վճարումը համապատասխան հւսյւկի դծով 
պարտավորություևը հաշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հւսշվիև։ 
ձամաձայն ԼԼ հսւրկային օրեևսդրքի 401֊րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնւիսծ ժամկետևերից 
ուշացնելու ղեպքում ժսւմկետաևց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկայիև 
դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ճւսմւսձայն ԼԼ հւսրկային օրեևսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկակսւն ւսնձիևք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
դոււհսրները իրենց պետական դրւսնցմւսն /հաշվաուէան/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հսւրկային տարփս դեկտեւփերի 1-ը ևերւսոյալ։
ձսւմւսձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հսսքայնքի ղեկավարդ 
որպես սեւիակսւն լիազորություն, օրենքով սահմանված կւսրդով կսւդմակերպում է զույքահարկի 
դւսևձոււքը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրոդ ւսնձանց ևկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևևլով վերոդրյսւլից ե ղնկաւիսրվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հսւրկային օրենսզրքով, «Նորւ1ատիվ 
իրավական սւկտևրի մասին», «Տևղակւսն ինքնակւսոավայսքան մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Արեդնազ Օհաևջսւնի Մանուկյանից հօգուտ Գավառ հւսմայևքի բյուջե դանձելընդամեևը 102 100/մեկ 
հարյուր երկու հսպար մեկ հարյուր/ ԼԼ դրամ որպես ւ\՜1քՈ0ՐԲՏՏ–6ՏԻ12 Ը 200 մակնիշի 34 Բճ
990 պետհամստսւևիշի ւիոխադրաւփջոցի զույքահարկի գումար, ներսայալ աույժերր։
2. Սույև որոշումը կարող է վարչական կարդով բողոքարկվել Գափսռի հւսւևսյնբապետին դրա ուժի ւ1եջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայսսաոսնի 2,անրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկ ւս մ ս յ ա ժւս մ կ և սա ււ1:
Յ-Մույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարությաև հիւէունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդւխւծուլ սահմանված կարդով այն ենթակա է հսւրկւսդիր 
կասոսրմաև՝ ԼԼ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքարկևլի 
դառնալուց եոամսյսւ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկւստմսւմբ հսկողությունն իրականացևում է Գսւվաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
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Հայաստանի Հանրապետությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ> Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §̂ ՁոզՁ§հՋզՁք6էՁրՁՈ@§րոՋւ1.Ըօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
27 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի 1մ 1193-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գաոևիկ Վաղինակի Հակոբյսւնը (աևձնսւզիր 0466867 , ՀԾՀ 1908920408, հաշվսավսւծ 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավսւո Լ. Աբրահամյան 1 փ .29 ա ) հանղիսաևալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կարզով չի կսւաւսրել զույքահարկ 
վճարելու պարւռւսկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 12-ին 
«Վարչսւրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" 
ենթսւկեաի հիմքով Գւսվաոի համայնքսւպեաարաևի աշխաաակսւզմում հսւրուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարնեյփ զանձման հարցի քևևության նպատակով։ «Վարչարարությաև հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» 2,սւյասաանի Հանրապետությւսն օրենքով սահմանված կարզով հարուցված 
ե իրսւկանսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզսւմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քնևության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամսւևքները, 
վստչական մարմիևը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմւսձայն ԼԼ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնւսհատման 
ավյալևերի, \հ.7, 2101 մսւկնիշի 34 Բճ 643,՚\Ղ՝ւ2 2717-220 մակնիշի 34 Ի12 289 պետհւսմարսւնիշի 
փոխւսդրամիջոցները հանղիսաևում է Գաոևիկ Վաղինակի Հսւկոբյաևի սեփականություևը, ինչը ԼԼ 
Հարկային օրենսզրքվ հանղիսաևում են հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենյ»ակա զույքահւսրկը կազմում է 83600/ույՅսուներեք հազար վեց հսւրյուր/ ԼԼ 
դրամ, ինչը 2014֊2021թյծ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գաոնիկ Վաղինակի Հւսկոբյանի 
կողմից նշված ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի հւսմար տույժ 27200/քսանյոթ հազար երկու հւսրյուր/ՀՀ ղրամի 
չափով։

2022 թվակաևի ղեկաեմբերի 12-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գսւվառի համայևքապետարւսնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսնակաևերում 2022 թվակաևի ղեկաեմբերի 27-իև հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 12.12.2022թ. ծանուցում 
32ժ3րա.աո կայքում/ Գաոևիկ Վաղինակի Հսւկոբյաևը։ Վերջինս չի նելւկայացել վարչական վայւույթի 
լսումևերին։ 27.12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկսւնացվելեն պատշաճ 
ծանուցված Գաոնիկ Վաղինակի Հակոբյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմաևադրության 45-րդ հողվածի համաձայև՝ յուրւսքաևչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտադիր այլ ւ|ճայւումներ։
Հւսմւսձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվսւծի փոխաղրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկանության իրավունքով պաականող հարկմաև օբյեկւո համարվող փոխադլաւմիջոցիների համար 
սահմանված կալւդով Հայաստաևի Հանլաւպետության համայնքների բյուջենեյւ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյուևքներից։
Համաձսղն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հողվածի փոխաղրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկսւկան անձինք։ Հւսմւսձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 46-րղ 
հողվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պսւրտավորությունների կւստարոււէ /մւսրում/ է 
համարվում Օրենսգրքիև համապատասխան հւսշվարկվսւծ վճարման եևթսւկահարկի, ինչպես նաև ղրսւ 
գծով տույժերի և /կամ/ տուգսւևքների գոււէսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտսւվորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։
Հաւհսձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401 –րղ հողվածի հարկի վճարումը սւսհւհսնված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում Լ տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայև ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րղ հողվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիգիկակաև ւււնձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրւսևցման /հաշվաոման/ վայրի հւսւնսյնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ըներաոյալ։
Համւսձսղն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որւղես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքւսհւսրկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճւսրնեյւը չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սւսհւհսնված կարգով կիրառում է հւսմապատսւսխան ւէիջոցևեր։
Ելնևլով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սւսհւհսնաղրությաւքբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական սւկւոերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53֊րդ, 58֊60–րղ հոդվածնեյւով, որոշումեմ

1. Գառնիկ Վաղիևւսկի Հւսկոբյանից հօգոււո Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ըևղււււ1ենը 110 800/մեկ 
հարյուր տաս հւսզար ութ հարյուր/ՀՀ դրամ որպես \հ\2 2101 մակնիշի 34 Բճ 643,\հ\2 2717-220 մակնիշի 
34 Ի12 289 պետհւսմարսւնիշի փոխաղրամիջոցների գույբւսհարկերի գումւսր, ներառյալ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է ւիսրչւսկան կարգով բողոքարկվելԳավսաի համայնքապևտին դրւս ուծի ւ1եջ 
մտնելու օրւիոևից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հւսյւււստւսնի Հանրապետության վւսրչական դատարան՝ 
ևրկամսյա ժամկետոււև
Յ.Սույն որոշման ւղահւսնջևերը չկատսւրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծստայության միջոցուլ անբողոքւսրկելի 
ղառնւսլուց եռաւէսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կատարման ըևթացքի ևկսւտմամբ հսկողությունն իրականւսցևոււք է Գաւ(ւսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդող օրը։

/  ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ք.Գավառ Հ *



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՁԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՁԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ձայաստանի Ձաևրապետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՁՁ, Գևզարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՅոգՅ§հՅգՅքօէՅրՅՈ(օ)§րոՅմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաեի 14 1194-Ա

ԳԱՎԱՌ ՁԱՄԱՅՆՔԻ ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 22 ՁԱՍՑԵԻ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՁԱՄԱՐ ՆԱԹԱՏԵՍՎԱԾ ՁՈՎԱՄԱՍԻ ԵՎ 

ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԻԱՍՆԻԿ ԷՄԻԼԻ ՎԱՐԳԱՆՅԱՆԻ, ՍԻՐԱՆՈԻՇ 
ԳԱՐՍԵՎԱՆԻ ՎԱՐԳԱՆՅԱՆԻ, ԳԵՂԱՄ ՄՅԱՍՆԻԿԻ ՎԱՐԳԱՆՅԱՆԻ, ԼՈԻՍԻՆԵ ՄՅԱՍՆԻԿԻ 

ՎԱՐԳԱՆՅԱՆԻ, ԳԵՎՈՐԳ ՄԻԱՍՆԻԿԻ ՎԱՐԳԱՆՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՁԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով 26 դեկտեմբերի 2002թ–ի 14 510-Ն օրենքով, Տեղական Ինքևսւկառավարմաև 
Մասին ՁՁ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՁՁ օրենքի 
1-իև հոդվածի 2-րդ մասի և «Ինքնակամ կսաույցևերի օրինականացման և տնօրիևման կարզը 
հաստատելու մասին» ՁՁ կառավարության 18.05.2006թ. 14 912-Ն որոշման մեջ ւրացումևեր 
կատարելու մասին ՁՁ կառավարության 05 հուևվարի 2022թ–ի 14 13-Ն որոշման հաստսւտված 
կւսրզի պահանջներով, ՁՁ Կառավարության 29.12.2005թ. «Ձայաստանի Ձանրապետության 

–I քաղաքային և զյուղակաև բնակավայրերուն ևերբնակավայրային աշխարհագրական 
օբյեկտևերի սւևվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտևվելու և /կամ/ 
տեդակայման վայրի համարակալմսւն, հասցեավորմաև ու հասցեևերի պետական գրանցման 
կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիւսզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխությունևեր կատարելու մասին ՁՁ կառավարության 
25.02.2021թ–ի 14 233-Ն պահանջներով, հիմք ըևդունելով 24.06.2022թ. տրված Բերդկունքի 
հոգային բարեփոխումների և սևփականաշնորհման հսւնձևաժոդովի 14.05.1991թ. թիվ 18 
որոշումիդ քադվածքր, Գսւվառ համայնքի Բերդկունք բնակավայրի Կենտրոևսւկան փողոց թիվ 
22 հասցեի համասեփականատեր Գեդամ Մյասևիկի Վսւրդանյանի /ծնվսւծ 25.10.1977թ֊ին/ 
դիմումը, որակավորում ունեցող անձ Թաթուլ Աշոտի Ջսւևոյանի /որակավորման վկայականի 
համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ կողմից 27.06.2022թ. տրված ինքնակամ շիևություևևերը 
հաշվառված լիևևլու վերաբերյալ չափագրմաև տվյսւլների մուտքագրմաև 2022ՕԼՃՌՐՔ 
ծածկագիրը, «Գավիթ Առաքելյաև» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրված հողամասի ու շենք-շիևություևների 
հատակագծերը, համաձայն որոնց Գսւվսա համայնքի Բերդկունք բնակավայրի Կենտրոևակաև 
փողոց թիվ 22 հասցեում գտնվող ընդհանուր հողամասը չափագրվել է, ինչը փաստացի կազմում 
ե 1.11450 հա, որը Գեդամ Մյասևիկի Վարդաևյանիև /ծնվսւծ 25.10.1977թ./ ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավուևքով պւստկաևող հողամասն է և հւոշվի առնելով, որ օրինական 
կառուցված 268.00 քմ ընդհանուր մակերեսով շենք-շիևություևների /կւսռուցված 1994-2011թթ./



կսաուցմաե ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 1.11450 հա հողամասը չի զտևվում ԼԼ 
հողային օրենսղրքի 60 ֊րղ  հողփսծով սահմանված սահմանափակումևերի ցանկում, իևչպես 
նաև ինժեևերաարանսպորաայիև օրյեկաևերի օտարման զոտիևերում, չի առաջացևում 
սերվիաուա, որոշումեմ

1. Ուժը կորցրած ճսւնաչել Գավաո համայնքի 2022 թվակաևի հուլիսի 2 6 ֊ի  թիվ 515-Ա որոշումը։
2. Գերակսւևզնել Գւսվաո համայնքի Բերդկուևք բնակավայրի Կեևտրոևական փողոց թիվ 22 
հասցեում զտևվող զույքային միավորի նկատմամբ Միասնիկ էմիլի Վւսրղաևյանի /ծևված
28.10.1955թ–իև/, Սիրաևուշ Գարսևաևի Վարղաևյանի/ծնկած 01.02.1955թ–ին/, Գեղամ Մյասնիկի 
Վարղաևյ անի /ծնված 25.10.1977թ–ին/, Լուսինն Մյւսսևիկի Վսւրղանյանի/ծնկած 28.11.1979թ֊իև/, 
Գևորզ Միասնիկի Գարղաևյանի /ծնվսւծ 05.07.1984թ֊ին/ հողօգտւսղործմւսն իրավուևքը, բնակելի 
տան կաոուցմաև և սպասարկման համար ւիաստացի օզտսպործվող 1,11450 հա հողամասի 
ղույքւսյիև իրավուևքևերը ճանսդելոկ նրանց սեփւսկանությաև իրակուևքը 1.11450 հա 
րևղհսւևուր մակերեսով հողամսւսի նկատմամբ և օրինական կւսոուցվւսծ 62.10 քմ մակերեսով 
շիևությւսև/կւսոուցվւսծ 1994թ./նկատմամբ՝ ոյւսյես օրիևակաև տիրապետվող ցույք։
3. 2011յ;>–ին ինքնակամ կաոուցկսւծ 127.1 քմ. արտաքին /101.2 քմ. ներքին/ մակերեսով բևակեյի 
տունը 1 /մեկ/ թաուսկուսի մետրի հւսմւսր 1028 /մեկ հազար քսսւևութ/ ԼԼ ղրսւմ, րևղւսմեևր 
127.1x1028=130700 /մեկ հարյուր երեսուն հազար յոթ հսւրյուր/ ԼԼ ղրւսմ սահմանված վճարով և 
124 քմ. արտաքին /99.4 քմ. ներքին/ մակերեսով ւսնասնաշենքր ն 5.3 քմ. մակերեսով պարիսպը 1 
/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 616.8 /վեց հարյուր տսւսևվեց սւմբողջ ութ տասևորղակաև/ ԼԼ 
ղրսւմ, րևղսւմեևր 129.3x616.8=79800 /յոթաևասունիևը հազար ութ հարյուր/ ԼԼ դրամ սահմանված 
կճսւրով ճաևաչևլ օրինական։
4. Անշարժ զույքիև տրամադրել Գավաո համայնք, Բերդկուևք բնակավայր, Կեևտրոևական 
փողոց, թիվ 22 հսացեև։
5. Որոշման րևդունմսւև օրկսւնից օրիևւսկաևացման համար սահմանված վճարները 60-օրյա 
ժսւմկետում չվճւսրելու ղևպքում որոշումը համսւրվում է ուժը կորցրսւծ։
6. Շննք-շիևությունները չևև հակասում քաղսւքաշինական նորմերին և ղրանց մակերեսները 
որո շ կում են քւսրտեղազրման, զեողեզիւպի, չւսւիւսզրմաև /հաշվաոմաև/ ե հողաշիևարւսրության 
զոբծուևեություն իրականացնելու իրավուևք ունեցող կւսզմակերպաթյունևերի /ւսևձի/ կողմից 
տրվսւծ հսւտակւսզծերիև համապատասխան։
7. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցմաև միասնական ստորաբւսժանոււք ՝ զույքւպին իրավունքևերի պետական 
զրաևցում կատարելու համար։
8. Որոշման կւստարման հսկողությունր դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյւսևի վրսւ։



աՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյսաւոանի 2աևրապեւրաւթյան Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք 
ՀԼ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 8̂ ա։ւզՅ;վւՋզՁր6էՁրՋո@§աՋւ1.։։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 1195-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Նարինե Օևիկի Ավազյւսևը (անձնազիր 007261142, 2,02. 7411680125 հաշվառված 22 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Ծաղկաշեն Յփ. տուն 7/ հանղիսանալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկտ, 22 հարկայիև օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պարտսւկանությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 08-իև «Վարչարարությաև 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավառի համայնքապետարանի աշխաաակազմում հւսրուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարևերի զանձմաև հարցի քևնության նպատակով։ «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 2այաստաևի 2անրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և 
իրականացված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քևնության արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական 
մսւրմինը հսատւստված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձւսյն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամսւղրված 22 2արկսւյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-046-0128-0026, 05-046-0127-0023, 05– 
046 0120-0012, 05 046-0127-0025, 05 046-0121- 0008, 05-046-0113-0016, 05-046-0102-0101, 05 046-0130 0083, 
05 046-0002-0016, 05-046-0003-0009, 05-046-0130-0085, 05-046-0103-0002, 05–046-0113-0023, 05-046-0102֊ 
0094, կաղաստրւսյին ծածկագրերով հողատեսքերը հանղիսանում են Նարինե Օևիկի Ավազյանի 
սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ևնթակա զույքահարկը կազմում է 75555/յոթանասունհինզ հազար 
հինզ հարյուր հիսունհինգ/ 22 դրամ, ինչը 2017֊2021թյ;>. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Նարինե 
Օնիկի Ավազյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արդյունքում առաջացել է զույքահւսյւկի համար տույժ 18574 /տասնութ հազար հինզ հարյուր 
յոթաևսաունչորս/ 22 դրամի չափով։
2022 թվականի ղեկտեմբերի 08-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարսւնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 23֊ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 08.12.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա 
կայքում/ Նւսրիևե Օևիկի Ավսւզյանը։ Վերջինս չի ներկսւյացել վարչական վարույթի լսումներին։
23.12.2022)3. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծւսնուցվսւծ Նարինե Օնիկի 
Ավազյանի բ ա ց ա կ ա յ ությ ա մ բ:



ա

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմւսնսպրությսւև 45-րդ հոդվածի համւսձսդե՝ յուրաքսւևչյուր ոք ւզւսրաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրգով և չափով մուծել հարկեր, աույւքեր, կսւաարել պետական կամ համւսյնքային բյուջե 
մուաքսւգրվող պարտադիյւ այլ վճւսրումներ։
ձւսմսւձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներիև 
սեւիականությւսն իրւսւիււնքուլ սյսւտկւսնող հւսրկւհոն օբյեկա հւսմարւխղ ւսնշսդւժ գույքի հւսւէար 
սւսհւևսնվւսծ կւսրգու| 2.այասսոսնի 2,անրււսւյետությւսն հսսնսյնքնեյւի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւոխված չէ հարկ ւ|ճսւըոդնեըի տնտեսական գործունեության արդյուևքնևրից։ 
ձաւքաձւսյն ԼԼ հւսրկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կսւգմակևրպությունները և ֆիզիկական սւնձինք 
սւնշսդւժ գույքի տարեկան զումարնեյւը /այդ թվում Օրենսգրքի 231-յւդ հոդւլսւծի Յ֊յւդ մասով սւսհմանւիսծ 
դևւդքերում ու կարգուլ հւսշվարկված անշարժ գույքի հարկի պւսրտավորույդան գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվևլու վայրի հւււմւսյնքի բյուջե են վճարումէ մինչև հարկային սսսրվա դեկտեմբերի 1-ը ևերււայւսլ 
հսւշվի ւսոնելով սույն հոդվսւծով սահմանված աոանձնահաակությունները։ 
ձւսմւսձայն ԼԼ ձւսրկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հւսրկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ Է համարվոււք Օրենսգրքին հւսմապատաւփոսն 
հսւշվարկված վճսւրման ենթակսւհարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգսւևքևերի 
գոււնսրների վճարումը համապատասխան հսւրկի գծով պարսսսվորությունր հւսշվառող տեղական 
բյուջեի գանձապետսւկան հւսշվին։ 2,ւսւհսձայն ԼԼ հւսրկային օրենսգրքի 401 ֊րդ  հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետևերից ուշացնելու դեպքոււէ ժւսւէկետաևց յուրսւքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձսւմաձայև «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-յւդ հոդվածի՝ հսսնսյնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմսւկերս|ում Է գույքահսւրկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահւ1անւիոծ կարգով կիրւսոում Է հաւէապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սւսհմանադրությամբ, ԼԼ հարկային օրեևսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարւսրության հիմուևքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Նսւրինև Օնիկի Ավագյանից հօգուտ Գավսւո համայնքի բյուջե գանձել ընդաւէենը 94129/իննսունչորս 
հազար մեկ հարյուր քսաևիևը/ ԼԼ գրաւէ, որպես 05-046-0128-0026, 05-046-0127-0023, 05-046-0120-0012, 05 ֊ 
046-0127-0025, 05-046-0121-0008, 05-046 0113-0016, 05-046-0102-0101, 05-046-0130-0083, 05-046-0002-0016, 
05-046-0003-0009, 05-046-0130-0085, 05-046-0103-0002, 05-046-0113-0023, 05-046-0102-0094, կադւսստրայիև 
ծւսծկսւգրերով գույքերի գույքահսւրկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կայւգով բողոքսւրկվել Գւսվաոի համւսյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մանելու օրվսւևից երկու ամսվա ըևթացքոււէ կամ ձայաստանի հաևրապետության վարչական դատարան՝ 
նրկսւմսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկսւտւսրելու դեպքոււէ, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սւսհմւսնված կարգով սւյև ենթւսկւս Է հարկադիր 
կատւսրմաև՝ ԼԼ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծւսուսյության միջոցով աևբողոքւսրկելի 
դաոևալուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստարման րնթսւցքի նկսւամամբ հսկոդությունն իրականացնում Է Գավաո համայնքի
ղեկավարը։



.–֊–V.––

ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆ ՐԱՊ ԵՏՈ ԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապետության Գեդարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեդարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §3̂ ոզՁ§հՋզՁք6էՋրՁո(Տ)§աՁմ.(։օա

ՈՐՈՇ ՈԻ Մ
27 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1196-Ա

ԳՌԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ալիկ Կարապետի Սարզսյանը (անձնազիր՝ ՃՍ0398174, ձԾձ՝ 1401580238 հաշվսաված ձձ 
Գեդարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, Ծաղկաշևն 6փ. տուն 22/ հանդիսանալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկտ, ձձ հարկային օրեևսգրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ վճարելու 
պսւրտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 08֊ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մւսսի ,,բ" եևթակետի հիմքով 
Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ գույքահարկի 
գումարևերի զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
փսրույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և 
իրակաևացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի փաստական հանզամաևքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քննության սւրդյունքում, բացահսւյտելով զործի բոլոր հանզսւմանքնևրը, վարչական 
մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՐԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կոդւքից տրսւմադրված ձձ ձարկային օրեևսգրքով սահմանված 
զայքսւհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-046-0019-0010, 05-046-0113-0046, 05– 
046-0130 0137, 05-046-0107-0006, 05 046 0022-0008, 05-046-0107-0031,05-046-0113-0065, 05-046-0107-0004, 
05-046-0107-0011, 05-046-0127-0056, կադաստրային ծածկազրերով հողատեսքերը հանդիսաևում են Ալիկ 
Կարապետի Մարզպանի սեփսւկանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահսւրկը կազմում Է 77 332/յոթանասունյոթ հազար երեք 
հարյուր երեսուներկու/ ձձ դրամ, ինչը 2016–2021թթ. ժամանսւկահատվածում չի վճարվել, իսկ Ալիկ 
Կարապետի Մարզպանի կողմից նշված ժամանակահսւտվածի զույքահսւրկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու սւրդյունքում ւսռաջացել Է գույքահարկի համար տույժ 21 804 /քսաևմեկ հազար 
ութ հարյուր չորս/ձձ դրամի չափով։
2022 թվականի դեկտեմբերի 08-ին «Վսւրչւսրարության և վարչակւսն վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետստանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի դեկտեմբերի 23֊ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 08.12.2022թ. ծանուցում Ձ2ժՁրՁր.Ջրո 
կւսյքում/Ալիկ Կարապետի Սարզսյանը։ Վերջինս չ|ւ ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
23.12.2022յ&. վարչական վարույթի յսումներև իրականացվել են պատշսւճ ծանուցված Այփկ Կարապետի 
Սարզսյանի բւսցակայությսւմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սսւհմաեադրությսւե 45-րդ հողվածի համաձսղն՝ յուրւսքւսևչյուը ոք պւսրտավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրղով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
2սւմաձայն ԼԼ ձարկսւյին օրենսգրքի 224-րղ հողվածի անշարժ ղույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով սյւստկանող հարկման օբյևկտ հւսմսւրվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ձայասսոսևի 2ւսերսւպետությաև հւսմայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արղյունքներից։
2աւ1ւսձսւյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կազմսւկերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այղ թվում Օրենսգրքի 231-յւղ հողվածի 3-րղ մւսսով սահմանված 
ղեսյքեըուլք ու կարգով հաշփսրկվւսծ անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գոււքարևերը / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի հւսւնսյնքի բյուջե են վճսւրոււէ մինչև հարկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյւսլ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված սաանձնահատկություննեըը։ 
ձամւսձայն ԼԼ 2արկսւյին օրենսգրքի 46– յւղ հողվածի տեղւսկաև հսւրկերի գծու| հարկային 
պստտավորություևևերի կատարուն/մւսրում/ Է համւսրվում Օրենսգրքին հաւքապւստասխւսն 
հաշվւսրկված վճսւրման ենթսւկւսհարկի, ինչպես նւսև ղրսւ գծով տույժերի և /կամ/ տուգաևքևևրի 
գուււ՚սւրների վճւււրումր համապւստասխան հարկի գծուլ ւղւսրտավորությունը հաշվսաող տեղական 
բյուջեի գանձապետական հսւշվին։ 2սոհսձայն 2,2, հարկային օրենսգրքի 401 –րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետնեըից ուշացնելու ղեպքոււք ժամկետաևց յուրաքանչյուր օրվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։
2ամսւձայն «Տեղական ինքնակւսռավարման մասին» 22 օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփւսկւսն լիազորություն, օրենքով սահւէսւնված կւսրգով կազմակեյւպում Է գույքւսհարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չփսորող ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրգով կիրսաոււէ Է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյւսլից ն ղեկաւիսրվելով 22 Սսւհմւսնադրությաւքբ, 22 հայւկւսյին օրենսգրբով, «Նորմսոոիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքևակւսռավւսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի ւհսսիև» 22 օրևնքի 53-րղ, 58 60-րղ հողվածներով, որոշումևմ

1. Ալիկ Կարապետի Սւսյւգսյանից հօգուտ Գսււիսռ համայնքի բյուջե գանձելընղամեևը 99 136/իննսունինն 
հագար մեկ հարյուր երեսուևվեց/ 22 դրամ, որպես 05-046-0019-0010, 05-046-0113-0046, 05-046-0130-0137, 
05 046-0107-0006, 05-046-0022-0008, 05-046-0107-0031, 05-046-0113-0065, 05-046-0107-0004, 05-046-0107–
0011,05-046-0127-0056, կաղւսստրային ծածկագրերով գույքերի գույքահսւրկերի գոււէար, ևերաոյւսլ 
տուփերը։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կւսրգով բողոքարկվել Գւսփւաի համւսյնքւսպետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրփսնից երկու ամսվւս ընթացքում կամ 2ւսյաստանի 2անրաւղետությսւն վարչական դատարան՝ 
ե ր կ ւււ մ սյ ւս ժամկ ե տ ո ււ(:
3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու ղեպքում, «Վարչարայաւթյան հիւէունքնեըի և ւիսրչւսկան 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողւիսծով սւսհմաևւիսծ կարգով այն ենթակա Է հարկադիր 
կատարմւսն՝ 22 ԱՆ 2արկւսղիր կատարումն ապահովող ծաոայությսւն միջոցով աևբողոքարկելի 
ղսանւսլուց եռաւ1սյա ժամկետոււէ։
4. Սույն որոշման կատարման ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունև իրականացնոււէ Է Գավառ հւսմայևքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ըևղունմաև մասին օրենքով սահմաևվւսծ ւղաւռշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հւսջոյւղող օրը։

&  ւ»ջ
ք.Գավստ
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Հայաստանի Հւսևրապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՁVՁր̂ Ձ̂§հՋ̂ Ջբ6էՁրՁՈ(̂ )§ա̂ 1̂.̂ օա

ՈՐՈՇ ՈԻ Մ
27 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 1197-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՈԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սսւեփան Աշոաի Կոաոլկյանը (անձնազիյւ Ճ.Ղ 0339508 , ՀԾՀ 1714930211, հաշվաոված 
ՀՀ Գեղայւքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո Միքայելյան փ. ,35 ւռ) հաևղիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկա, ՀՀ հսւրկւսյիև օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաասւրել զույքահարկ վճարելու 
պարտականություևները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվակսւնի ղեկաեմբեյւի 12֊ին «Վարչսւրարության 
հիմուևքնելփ ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով 
Գավւսոի համայևքապեաարւսևի աշխաաակսպմում հսւրուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարևերի զանձմաև հարցի քննությւսն նպատակով։ «Վարչարարությսւն հիմուևքնևյւի ե վայւչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հւսնրսւպետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե 
իրւսկանացված վսղւչւսկւսն վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզւսմւսնքների բազմակողմանի, 
լրիվ ե օբյեկտիվ քևնության արղյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր հանզամւսնքները, վարչական 
մարմինը հաստսւտված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձայն ՀՀ ՀՔԲ֊ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխադրամիջոցների հաշվաոմսւև ու զնահսւտման 
տվյալների, 8ե4\*/ 315 մսւկնիշի 34 Բ(Վ737 պետհամարանիշի փոխաղրւսմիջոցը հւսնղիսանում 
է Ստեփաև Աշոտի Կոտոլկյւսնի սևփականությունը, ինչր ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսաևում են 
հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման եևլծսւկա զույքսւհարկը կազմում է 86700/ու յիսուն վեց հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ 
ղրսւմ, ինչը 2014-2021թթ. ժամանակահւստվածում չի վճարվել, իսկ Ստեփան Աշոտի Կոտոլկյանի կողմից 
նշված ժամանակւսհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում 
ւսոաջսւցել է զույքահարկի համար տույժ 29600/քսւսնիևը հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 12֊ին «Վարչարարությաև ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գսւվառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսևականերում 2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 27-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումնեյւ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 12.12.2022թ. ծանուցում 
ս7.մսրա.սա կայքում/ Ստեփաև Աշոտի Կոաոլկյանը։ ՎԵըջինս չի նեըկսւյացևլ վարչական վարույթի 
լսումներին։ 27.12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իյաւկաևացվել են պատշաճ 
ծանուցված Ստեփան Աշոտի Կոտոլկյանի բսւցակայու թյսւմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սւսհմանադրության 45 րդ հողվածի համւսձայե՝ յուրաքսւևչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված կսւրգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատստել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտւսդիր այլ վճսւրոււքներ։
2սւմւսձւսյև 22 Պարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույբահարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփակաևության իրավունքով պատկւսնող հւսրկման օբյեկտ հսւմարվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով ձայաստանի ձանրսւպետության համսւյնքների րյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որր կսվսվսւծ չե հարկ վճւսրողների տնտեսական գործանեությսւն արդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240- րդ հոդվածի փոխադրամիջոցևերի զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկակսւև անձինք։ 2ամաձսւյն ԼԼ ձւսրկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի՝ տեղական հարկերի զծով հարկային պսւրտավորությունների կւստարում /մարում/ է 
համւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկվւսծ վճսւրման ենթսւկահայւկի, ինչպես նաև դրա 
զծով տույժերի ե /կամ/ տուզսւնքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պւսրտւսվորությունը հսւշվաոող տեղական քյուջեի զանձւսպեաական հւսշվին։
ձամսւձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կսւմ հարկային 
գործակալը վճարում է սաւյժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձսւյև 22 հարկային օրենսգրքի 251 ֊րդ հոդվածի 
կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկսւկաև անձինք փոխադրւսմիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման/հաշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ըներաոյալ։
2ամաձայն «Տեղական իևքնակառավարմսւն մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված կարզով կսւզմակերպում ե զույքւսհարկի 
գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճւսրոդ անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսաամ է համապատւսսիաւն միջոցներ։
Ելնելով վևրոգրյալից և ղեկսւվարվելով 22 Սահմաևաղրույպամբ, 22 հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավսւկան սւկտերի մասին», «Տեղական ինքևակաոսւվարման մասին», «Վարչարարությաև հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53– րդ, 58-60֊ րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Ստեփան Աշոտի Կոտոլկյւսնից հօգուտ Գւսվառ համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 116300/մեկ
հարյուր սւասնվեց հագւսր երեք հարյուր/22 դրամ որպես 315 մակնիշի 34 Բ(Վ
737 պևտհամարանիշի փոխադրամիջոցի զույքսւհարկերի գումար, ներաոյսւլ տույժերը։
2. Սույև որոշումը կւսրուլ է վարչական կսդւգով բողոքարկվևլ Գւսվսաի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվւս ընթւսցքում կամ 2ւսյաստանի 2անրւսւղետության վւսրչական դատարան՝ 
երկւսւքսյւււ ժամկեսաւլք։
Յմհււյև որոշման պահւսնջները չկատարելու դեպքոււէ, «Վարչարւսրության հիմունքների և վսւրչւսկան 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88֊ րղ հողւիսծով սահմանված կարզով այն ենթսւկւս է հարկադիր 
կաաւսրմաև՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությւսև միջոցով աևբողոքւսրկելի 
ղաոնւսյուց եռւսւէսյսւ ժսււքկետում։
4, Սույն որոշման կատւսրւհսն ընթւսցքի նկւսսււհսւքբ հսկողությունև իրակաևւսցնոււէ Է Գավսւո համւսյեքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ(եջ Է մտնում ընդունւքան մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։

ք. Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հաևրապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §̂ ՋոզՅ§հՋզՅբտէՋրՋՈ@§րոՁւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
27 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 1198-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վարղզես Մսւմիկոնի Պապեյանը (սւնձնազիր՝ Ճ.Բ.0475782, ՀԾՀ՝ 2907470140 հաշվառված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, Ծաղկաշեն 2 փող. 10ւո/ հւսևղիսւսնալով զույքահարկ վճարող 
սուբյեկա, ՀՀ հսւրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաւռսւրել զույքահարկ վճարելու 
սրսրաականությունները, ինչի կապւսկցությսւմբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 08-ին «Վարչարարությաև 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթակետի հիմքով 
Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի 
գումարն երի զանձման հարցի քննությսւն նպատակով։ «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայասաանի Հանրապեաության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և 
իրւսկւսնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիվ քևնության սւրղյունքում, բւսցահայտելով զործի բոլոր հաևզամաևքները, վարչական 
մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամաղրված ՀՀ Հսւրկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-046-0013-0002, 05-046-0111-0045, 05– 
046 0019-0006,05-046-0002-0020, 05 046 0128-0078, 05-046 0114-0004, 05 046 0114-0001, 05 046-0122-0011, 
05-046-0018-0011, 05-046-0114-0003, 05-046-0128-0073, 05-046-0130-0058, 05-046-0125-0018, 05-046-0131– 
0016,05-046-0125-0031, 05-046-0120-0013, 05-046-0122-0006, կսւղաոտրային ծսւծկագրերով հողատեսքը 
հանղիսսւնում Է Վարղզես Մսւմիկոնի Պապեյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 76202/յոթանասունվեց հազար 
երկու հարյուր երկոՄ ՀՀ ղրամ, ինչը 2021 յս. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իււկ Վարղզես 
Մսւմիկոնի Պապեյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 10864/տսա հազար ութ 
հարյուր վաթսունչորս/ՀՀ ղրսւմի չափով։
2022 յժվակսւևի ղեկտեմբերի 08-իև «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանւսկւսներում 2022 թվակւսևի ղեկտեմբերի 23-ին հրւսվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 08.12.2022թ. ծանուցում ՋշժՁւսր.Ջրո 
կսւյքոսՐՎարղգեււ Մսւմիկոնի Պապեյանը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի լսումևերին։
23 12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվել են պատշաճ ծանուցված Վւպւղզես 
Մսւմիկոնի Պապեյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանադրությսւն 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարսւավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքւսգրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
ձսւմաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 224֊րդ հոդվածի անշարժ գույքի հւսրկը հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրավունքով պաւռկաևող հարկմւսն օբյեկտ համարվոդ անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ձայաստանի ձաևրաւդետությսւն համսւյնքների բյուջեևեր վճարվոդ տեղւսկան հարկ 
է, որը կւսխված չհ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 236֊րդ հոդվածի կւսզմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231 –րդ հոդվածի 3-րդ մասով սւսհւէանված 
դեպքերում ու կարգով հաշփսրկւիսծ ւսնշսւրժ գույքի հարկի պարտավորությսւն գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են ւլճսւրում մինչև հարկային ւռարվւս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ 
հւսշվի առնելով սույն հոդվածով սահմւսնվսւծ առսւնձնահատկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձսւրկայիև օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պւսրտավորությունների կատարում/մարում/ է համւսրվում Օրեևսգրքին հսւմապւստւսսխան 
հսւշվարկվւսծ վճստման ենթւսկւսհարկի, ինչպես նւսև դրա գծովսւույժերի ն /կամ/ տուգւսնքների 
գոււքարների վճարումը հսւմւսպատասխան հարկի գծով սյւսրտավորությունը հւսշվսաոդ տեղական 
բյուջեի գսւնձապետակաև հւսշվին։ ձամւսձսւյն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվւսծի հարկի 
վճարոււքը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւևց յուրսւքանչյուր օրվա համւււր 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճւսրում է տույժ 0.04 տոկոսի չսոիով։ 
ձամաձայն «Տեղական ինքնսւկառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սսւհլքւսնփսծ կարգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճսւրոդ սւնձտնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրւսռոււէ է համապատասխան միջոցներ։
Ելևևլով վերոգրյալից և ղեկավսւրվելով ձձ Սսւհմանադրությամբ, ձձ հարկային օրեևսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկան ւսկտերի մասին», «Տեղւսկան ինքնակառավարմսւն մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վւսրչակաև վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60 րդ հոդփսծներով, որոշումեմ

1. Վսւրդգես Մամիկոնի Պապևյւսևից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 87066
/ութսուևյոթ հագար վաթսունվեց/ ձձ դրամ, որպես 05 046-0013-0002, 05-046-0111-0045, 05-046-0019-0006, 
05 046-0002-0020, 05-046-0128-0078, 05-046-0114-0004, 05-046-0114-0001,05 046 0122 0011,05-046-0018– 
0011,05 046 0114-0003, 05 046-0128 0073, 05 046-0130-0058, 05-046-0125-0018, 05-046-0131-0016,05-046֊ 
0125 -0031,05 046 0120 0013, 05 046 0122-0006, կադւսստրւսյին ծւսծկագրերով գույքերի գույքահարկերի 
գոււհսր, ներսւռյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բոդոքարկվել Գավառի հւսմայնքապետին ղրսւ ուժի ւ1եջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսւ|ա րնթացքում կամ ձայաստանի ձանրւսւղետությւսն վարչական դատարան՝ 
ե ր կ ւսւ(սյ ւս ժւսմկետո ւմ:
3. Սույն որոշման պահւսնջևերը չկսւտսւրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիւնսնքևերի ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88ղւդ հոդվածով սահւևսնված կարգուլ այն ենթսւկա է հարկադիր 
կասոսրման՝ ձձ ԱՆ ձսւրկադիր կատարումն ապւսհովող ծւսոայությաև միջոցով աևբողոքարկելի 
դառնսւլուց եռամսյա ժաւքկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկւսամւսմբ հսկողությունն իրականացնում է Գւսվւսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ է մտնում ընդունման մասին օյւենքով սահմանված ւղատշաճ իրազեկելու
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2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԴԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյաստանի 2անրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
22> Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 |^ՁոզՋ§հՅզՋբ6էա՜սո@§աա1.ւ։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 1199-Ա

ԴՌԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Կարապետ Ռաֆիկի Պիպոյւսևը (անձնազիր 003049491 , 2Ծ2 3203820382, հաշվսաված 
22 Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո Կւսբելազործների փ. ,44 շ, 21) հանդիսանալով 
զույքւսհսւրկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կսսոարել զույքւսհարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12֊ին 
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մսւսի ,,բ" 
ենթսւկետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի աշխատակազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահսւրկի գումսւրների զսւնձման հարցի քնևությւսն նպատակով։ «Վարչարւսրության հիմուևքների և 
վարչական վարույթի մասին» 2այաստսւնի ձանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված 
ե իրականսւցված վարչական վարույթի րնթւսցքում զործի փաստական հսւնզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևությաև ւսրղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամսւնքները, 
վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձայն 22 2ՔԲ֊ի կողմից տրամաղրված փոխւսղրամիջոցևերի հաշվառման ու զնահատմւսն 
տվյալների, \̂ Ճ7, 2109 մակնիշի 78 01\4 777 պետհամարսւնիշի փոխադրամիջոցը հանղիսսւնում 
Լ Կարապետ Ռաֆիկի Պիպոյանի սեփականությունը, ինչը 22 2այւկային օրենսզրքվ հանղիսսւնում են 
հարկվող օբյեկւռ։

Գույքի համար վճայւման եևթակա զույքահայւկը կազմում Է 71000/յոթաևասունմեկ հազար/ 22 դրամ, ինչը 
2014-2021 թթ. ժամանսւկահատվածում չի վճարվել, իսկ Կարապետ Ռաֆիկի Պիպոյանի կողմից նշված 
ժամանակւսհւստվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճսւրելու այւղյունքում 
աոաջւսցել Է զույքահարկի համար տույժ 21100/քսւսնմեկ հազար մեկ հարյուր/ 22 դրամի չափով։

2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին «Վւսրչւսրարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րդ 
հողվսւծի 1 –ին մսւսի ,,ր" կետի հիմքով Գավաոի համայնքւսպետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվւսկաևի դեկտեմբերի 27-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսւտշաճ ծանուցվել Է /հիմք 12.12.2022թ. ծանուցում 
ՁշժՅՈ1ր.Ձա կւսյքում/ Կարապետ Ռաֆիկի Պիպոյանը։ Վերջիևս չի ևերկսւյացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 27.12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակաևացվել են սրստշւսճ 
ծանուցվսւծ Կարապետ Ռաֆիկի Պիպոյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սւսհմաևադրությւսն 45-րդ հոդվածի հսւմաձայե՝ յուրաքանչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված կարդով և չափով մուծհլ հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետւսկաե կամ համայնքային բյուջե 
մոււոքադրվող պայւաւսդիր այլ վճսդաււքներ։
2,աւէւսձւսյն 22 2ւսրկային օրենսդրքի 239-րդ հոդւիսծիփոխւսդրւսմիջոցի դույքսւհւսրկը հարկ վճարողևերին 
ս ե ւիակւսնության իրւսվուևքով պատկանող հայւկման օբյեկտ համարվոդ ւիոիււսդրամիջոցիների համար 
սահմւսնված կւսրդով 2այասսոսնի 2աևրաւդեաության հաւհսյնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
Է, որբ կսվսւիոծ >Է հարկ վճւսրոդների տնտեսական դործունեությւսև արդյուևյւներից։
2ւււմւսձայն 22 հսւրկային օրենսդրքի 240-րդ հոդւիսծի ւիոխւսդրւսւփջոցների դույքւսհւսրկ վճարողներ են 
համարոււք կւսզմւււկերպույւդուններն ու ֆիզիկւսկան անձինք։ 2ւսւհսձայն 22 2ւսրկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի ւոևղւսկան հարկ երի դծուլ հարկւսյին ււրսրսաւվորություևների կատարուլք /ւքւսրում/ է 
հւսւքւսրվում Օրեևսդրքիև հաւ(ապատսւսխաև հւսշւիսրկվւսծ ւլճւսրւէան ենթւսկահւսյւկի, ինչւդես նւսն դրւս 
դծու| տույժևրի ե /կամ/ տուդաևքների դոււհսրնևրի ւ|ճսւրումը հւսւքլսւդատասիոոն հւսրկի դծով 
Ա|սդորոսվորություևը հւսշվաոող տեղական բյուջեի դանձաւդեւրսսկւսն հւսշվին։
2ւսւքւսձւսյն 22 հւսրկւսյին օրենսդրքի 401-րդ հոդվւսծի հւսյւկի վճարումը սւսհւևսնւիսծ ժւսմկետնեյւից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքւսնչպւր օրւիս հւսմւսր հարկ վճււդադը կւււմ հւսրկւսյին 
դործւսկալը վճսւրոււ1 է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ւսւնսձւսյն 22 հւսրկւսյին օրեևսդրքի 251 ֊րդ  հոդվւսծի 
կւսդմակերւդություևներն ու ֆիդիկսւկւսն անձինք ւիոիսսդրաւփջոցների դույքւսհարկի տարեկան 
դոււևւդւնևրը իրենց պեւռւսկան դրաևցւնսև /հւսշփւաւ1ան/ վայրի հւսւքւսյնքի բյուջե են վճւսրում մինչև 
հւսրկային ւուսրւլսւ դեկտեւփերի 1-ը ներաոյւսլ։
2ամւսձայն «Տեդւսկան ինքնակառւսվարմւսև մասին» 22 օըենքի 38-րդ հոդվւսծի՝ համայնքի դեկավւսրը 
ոյւպես սեւիակսւն լիոսդորություն, օրեևքու| սւսհմւսնված կայւդով կւսդմսւկելււդում է դույքսւհարկի 
դսւնձոււ1ը, ինչպես նւսն տևղւսկւսն հարկերը, տուրքերր ե վճարները չւ|ճսւրոդ ւսևձւսնց նկւստւ1աւ1բ 
օյւենքուլ սահմւսևւիսծ կարդու| կիրււաոււ1 է հւսւ1ւսւդւստւււսխան ւփջոցնեյւ։
Ելնելով վերոդրյւսյից և դեկավւսրվելով 22 Սահւքանւսդրությաւէբ, 22 հւսյւկւսյին օյւենսդրքով, «Նորմւսւոիվ 
իյւսւվական ւսկւռերի ւհսսիև», «Տեդւսկւսն ինքնւսկւսասվարւ1աև մասին», «Վւսրչարսւրությւււն հիմունքների 
և վւսրչական վւսրույթի մւսսին» 22 օրենքի 53-րդ, 58 60 րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Կւսրւսւդեւո Ռւսֆիկի Պիպոյւսևից հօդուտ Գավաո հաւհսյևքի բյուջե դանձել
ըևդսւմենր 92100/իննսուներկու հւսզար ւէեկ հսւրյուր/22 դրամ որւդես \1հ7, 2109 մւսկնիշի 78 ՕՐմ
777 պետհւսմտրւսևիշի փոխսւդրամիջոցի դույքահւսրկերի դումսւր, ներաոյալ տույժերը։
2-Սույև որոշումը կարող է վարչական կւսրդով բոդոքարկվել Գւսվւսոի հսւմայնքապետիև դրւս ուժի ւ(եջ 
մտնելու օրվաևից երկու ամսվա ընթացքում կամ 2ւսյաստսւևի 2սւնրաւդետությաև վւսրչական դւստարան՝ 
ևյւկւււմււյա ժամ կ ե տում։
Յ.Սույև որոշման ւդւսհւսնջևերը չկատարելու ղեպքում, «Վարչարւսրության 1վո1ունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 րդ հոդվսւծով սահմանված կարդով այն եևթակւս է հարկադիր 
կաաարմաև՝ 22 ԱՆ 2սւրկւսդիր կատարումԼւ ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դառնալուց եոաւքււյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կսւտւսրմւսն ըևթսւցբի նկւստմւսմբ հսկողությունն իրւսկանւսցնոււէ է Գավաո համայնքի 
դեկավւսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդուևմսւն լքւսսին օրենքով սահմւսնվւսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդոդ օյւը։
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2ւսյւսստսւնի 2աևրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
22> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §̂ VՅր̂ Յ̂§հ3̂ ք̂6էՅրՅո@§ա3̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 1200-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մեսրռպ Գեղամի Գրիզորյւսեը (ւսնձնազիր ՃՍ 0291945 , 2Ծ2 1501830993, հաշվառփսծ 
22 Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք.Գավառ Միքայելյւսն փ ., 34 ա ) հանդիսանալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կաասւրել զույքւսհարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույյյփ մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապեաարանի ւսշխաաակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումւսրևերի զսւնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» 2ւսյւսստանի 2անրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցվսւծ 
ե իրականւսցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզսւմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունբում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմինը հաստւստվւսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձայն 22 2ՔԲ֊ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զևահատմսւն 
տփալևերի, Ն/\2 2109 ւէակնիշի 34 ճճ 799 պետհամարաևիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսաևում 
է Մեսրոպ Գեղամի Գրիզորյսւնի սեփակսւնությունը, ինչը 22 2արկսւյին օրենսզրքվ հանդիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։

Գույքի հւսմւսր վձարմւսև ենթակա զույքահւսրկը կւսզմում է 50000/հիսուն հազար/ 22 դրամ, ինչը 2016–
2021 թյո. ժամանակահսւտվածում չի վճւսրվել, իսկ Մեսրոպ Գեղամի Գրիզորյսւնի կողմից նշված 
ժամսւնակահատվածի զույքահսւրկը օրենքով սահմանված ժսւմկեաում չվճարելու արղյունքում 
առաջւսցել է զույքահարկի համար սաւյժ 14400/տւսսնչորս հազար չորս հարյուր/ 22 դրամի չափով։

2022 թվւսկաևի դեկտեմբերի 12-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսևւսկաներում 2022 թվւսկաևի դեկտեմբերի 27-իև հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծսւնուցվել է /հիմք 12.12.2022թ. ծանուցում 
3շժ3ր3ր.3ա կայքում/ Մեսրոպ Գեղամի Գրիզորյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումևերին։ 27.12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պւստշւսճ 
ծւսնուցվսւծ Մեսրոպ Գեղամի Գրիզորյսւնի բսւցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐԲԻՄԸ

ձձ Սահմանսւդրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաւսվոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաւոսւրել պետական կամ համայնքային քյուջե 
մոսոքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամսւձւսյն ձձ ձսւրկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրտմիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պաականող հարկման օբյեկտ հսւմարվող փոխադրւսմիջոցիների համար 
սահմանված կարգով ձայաստաևի հաևրապետության համսւյնքների բյուջեներ վճւսրվող աեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ 
ձաւհսձւոյն ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կագմւսկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորությունների կատարուն /մւսրում/ է 
հւսմւսյւվում Օրհնսգրքիև համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթւսկահարկի, ինչպես նւսե դրսւ 
գծով ւոույժերի հ /կամ/ տուգւսնքների գումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պսւրտավորույ<դունը հաշվսաոդ տեղական բյուջեի գաևձապետական հսւշվին։
ձււււհսձւսյն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձւսյն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմւսկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահւսրկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրանցման/հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային աարվա դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյւսլ։
ձամւսձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված կարգով կւսզմակերպում է գույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրւսռում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյւսլից և ղեկափսրվելով ձձ Սւսհմւսնադրությամբ, ձձ հւսրկային օրեևսգրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավսւկան սւկտերի մասին», «Տեդւսկան ինքնակաոավարման ւհսսին», «Վարչւսրարության հիմուևքների 
ե ւիսրչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53- րդ, 58 60 րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Ս՜եսրոպ Գեդւսմի Գրիգորյաևից հօգոււո Գսււխւռ հւսմայնքի բյուջե գանձել
ընդամենր 64400/վսւթսունչորս հագար չորս հւսրյուր/ձձ դրււււք որպես Vհ.7, 2109 մւսկնիշի 34 
799 ւդեահամարանիշի փոիսոդրամիջոցի գույբւսհւսրկերի գումար, ներառյալ ւոույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքսւրկւ|ել Գավաոի հսւմայնքւսւդետին դրա ուժի ւ1եջ 
լքտնեյու օրվւսնից երկու ամսփս ընթւսցքում կամ ձայսւստանի ձւսնրւսւդետությւսն վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու դեպքում, «Վարչարւսրության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդվսւծով ւսսհմաևված կարգով ւսյև եևթակւս է հարկադիր 
կաաարմւսև՝ ձձ ԱՆ ձաըկադիր կւստւսյաւմն սւպւսհուխղ ծաոսւյության միջոցով անբոդոքւսյւկևլի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստւսրւևսն ընթսւցքի նկւստւէաւքբ հսկոդությունն իրականացնոսք է Գավաո համայնքի 
դեկւսվարը։
5. Սույն որոշուլքն ուժի ւքեջ է մւռնում ընդունման լքասին օյւևևքով սահմանված պսւտշաճ իրազեկելու 
օրվւսե հսւջորդալ օրը։



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո հաւէսւյնբ
ձձ, Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\։ՋրւզՋ§հՅզՋր6էՅրՋո@§րոՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
27 ՂԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ի1 1201 ֊Ա

ԳԲԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Զոհրւսր Արթուրի Ղաջոյսւնը (ւսևձնազիր ՃՔ05237202 , ձԾձ 2511910993, հաշվաովւսծ 
ձձ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ հաւհսյնք, ք . Գավառ Պռոշյան փ . ,4տ ) հւսնղիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուրյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահւ1ւսնվւսծ կւսրզով չի կսւտարել զույքահարկ վճարելու 
պւսրտականությոևնները, ինչի կսւպսւկցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին «Վարչւսրարության 
հիմունքների և վարչական լիսրույթի ւևսսին» ձձ օրենքի 30-րդ հոդւիսծի 1-ին մւսսի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավւսռի հւսմայնքաւղետւսրանի աշխատսւկազմոււք հւսրուցվել Է վւսրչակւսն ւիսրույյւՐ գույքահարկի 
գումարների գւսնձման հարցի քննությւսն նւղատակով։ «Վարչւսրւսրությւսն հիմունքների և փսրչւսկւսն 
վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետությւսն օրենքով սահմանված կւսրզով հւսրուցված և 
իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիաստական հսւնզաւևոնքների բազմակողմանի, 
լրիւլ և օբյեկտիվ քննության ւսրդյունքում, բւււցւսհւսյտևլով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչւսկսւն 
մսւրլքինը հւսսսոստփսծ Է հււււ(ւսրում հետևյւսլը.
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ձամաձայն ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրւսւևսղրւիսծ փոխւսդրամիջոցների հւսշվսաւ1սւն ու գնահւստմւսն 
տվյալների, ՕԲՏԼ ՆՐԸ՚Ոէճ 1.6 1 մսւկնիշի 34 Ճ.Ճ 827 լղետհամարանիշի ւիոխւսղրամիջոցը հանդիսաևում 
Է Զոհրաբ Արթուրի Ղաջոյանի սեւիականություևը, ինչը ձձ ձարկսղին օրեևսգրբվ հսւնդիսանում են 
հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճւսրման ենյՅւսկւս զույքւսհւսրկը կազմում Է 50000/հիսուև հազար/ ձձ ղրամ, ինչը 2018– 
2021թթ. ժամսւնակսւհատվածում չի վճսւրվել, իսկ Զոհրաբ Արթուրի Ղաջոյանի կողմից նշված 
ժամւսնւսկահւստվւսծի զույքահսւրկը օրենքով սահմւսնվւսծ Ժսս1կետում չւլճսւրելու ստդյունքում 
սաաջւսցել Է գույքահւսրկի համար տույժ 7700/յոթ հւսզար յոթ հարյուր/՛ ձձ դրւսմի չւսփով։

2022 թվականի ղեկտեմբերի 12-ին «Վարչւսրարության և վւսրչակւսն վարույթի ւ1ասիև» ձձ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մսւսի ,,բ" կետի հիւէքով Գավառի հսււհսյևքաւղետարանում հարուցված վարչական 
ւիսրույթի շրջւսևւսկաներում 2022 յծվւսկւսևի ղեկտեմբերի 27֊իև հրւսվիրվել են վւսրչսւկան վարույթի 
լսումներ, որիև ւհսսևակցելու նպատակով պւստշւսճ ծսւնուցվել Է /հիմք 12.12.2022թ. ծանուցում 
<ւշժՅրՁւ՜.աո կայքոււՐ Զոհրաբ Արթուրի Ղւսջոյանը։ ՎԵրջիևս չ|ւ ներկայւսցել ւիսրչւսկան վարույթի 
լսումևերին։ 27.12.2022թ. վւսրչակաև ւիսրույթի լսումներն իրւսկաևացվել են պսւտշաճ 
ծանուցվսւծ Զոհրաբ Արթուրի Ղաջոյանի բւսցակայությսսքբ։
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ԼԼ Սահմւսնադրությւսն 45-րդ հոդվածի համսւձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մւստքսպյոխդ պարտւսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ 2,արկսւյին օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքսւհարկը հարկ վճարոդներին 
սեւիականության իրավունքով պաականող հարկման օբյեկտ համարվող փոխսւդրսւմիջոցիների համար 
սահմանված կսւրդով ձայասսոոևի ձանյւապետությաև համւսյնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեությսւն արդյունքներից։ 
ձւսւևսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի ւիոխադրւսւփջոցների դույքահւսրկ վճարողներ են 
համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկակսւն ւսնձինք։ ձւսւհսձայն ԼԼ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի գծուլ հարկային պարտւսվորությունների կւստարոււք /մարում/ է 
հաւքսւրվոււք Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկվւսծ վճւսրմսւն եևթւսկահարկի, ինչպես ևւսե դրա 
գծով սաւյժերի և /կամ/ տուգանքների գումարների ւլճսւրումը համապաւռասիսսն հարկի գծով 
պւսրտաւխրությունը հտշվաոող տեղական բյուջևի գաևձապետակաև հսւշվին։
Համսւձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքոււէ ժսւմկեւոանց յուրաքւսնչյուր օրւխւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ Համսւձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կսպմակերպություններն ու ֆիզիկակսւն ւսնձինք ւիոխադրամիջոցների զույքւսհարկի տարեկան 
գոււքարները իրենց պետակւսն գրւսնցւևսն /հաշւ1աոմա1ւ/ վայրի հաւքւսյնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ։
Համսւձայն «Տեղական ինքնսւկւսռավւսրւէան մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հաւքայնքի ղեկաւիսրը 
որպես սեփակւսն լիւսգորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսաում է համապատասխան ւփջոցներ։
Ելևելով վերոգրյալից և ղեկավսդւվելով ԼԼ Սւսհմսւնւսդրությւսմբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոաւլարման մասին», «Վւսրչարայւության հիմունքների 
և վարչական ւիսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53- րդ, 58-60 րդ հոդվածներով, որոշում եմ

1. Զոհրաբ Արթուրի Ղաջոյանից հօգուսւ Գաւիսո համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմենը 57700/հիսունյոթ
հւսգւսր յոթ հւսրյուր/ՀՀ դրամ որպես ՕԲՐԼ 1.61 մակեիշի 34 ճճ 827 պետհամարաևիշի
փոխադրամիջոցի գույքւսհարկերի գումար, ներաոյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրող ե ւիսրչական վարզով բողոքսւրկվել Գսււիսոի հաւքւսյնքւսււյետիև դրա ուժի մևջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հաևրապետությաև վարչական դատարան՝ 
երկ ւս մսյ ա ժա մկետո ււ1:
Յ.Մույն որոշման ււյւսհւսնջները չկատարելու դեպքում, «Վւսրչւսրարությւսն հիւհ՜ււնքների և վարչական 
վւււրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմւսնւ|սւծ վարզով այն եևթակա է հարկադիր 
կատւսրման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահուխդ ծաուսյությսւն միջոցով ւսնբողոքարկհլի 
դառնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սագն որոշման կատւսյւմաև րևթսւցքի նկւստմւսմբ հսկոդություևն իրակաևւսցնում ե Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշոււքն ուժի մեջ է մւոնում ընդանմսւն մսւսիև օրենքով սահմանված ւդւստշաճ իրազեկելու
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2սւյաստաևի 2անրապետությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՅ§հՋզՅք6էՋրՋՈ@§աՁւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
27 ԳԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Իք 1202-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Սուրեն 2ենրիկի Կնյազյանը (ւսնձնազիր՝ 013286091 , 2Ծ2՝ 2401660380, հաշվառված 
22 Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավառ Ալեքսանղր Ղամարյաե փ. ,27 ա ) հաևղիսւսնայով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճսւրելու պարաականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 12-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30- րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավսաի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հսղւուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւևձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» 2սւյսատանի 2անրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված 
ե իրսւկանացված վարչական վարույթի ըևթւսցքում զործի փաստական հանզամսւնքների 
բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության սւրղյուևքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր հանզամանքները, 
վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամսւձայն 22 2ՔԲփ կողմից տրսւմաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվսաման ու զնահատման 
տփալների, հ4ՄՏՍ61Տա 0Ո/ՄՄՕ7 (ՅՔՃԻաւՏ 2.4 մակնիշի 35 IX 889 պետհամարսւևիշի 
ւիոխաղրամիջոցը հանղիսսւնում Է Սուրեն 2ենրիկի Կևյւսզյանի սեփականություևը, ինչը 22 2արկայիև 
օրեևսզրքվ հսւնղիսաևում են հւսրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարմսւն ենթակա զույքւսհւսրկը կազմում Է 96700/իննսունվեց հազար յոթ հարյուր/ 22 
ղրամ, ինչը 2019-2021 թթ. ժամւսևակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Սուրեն 2ենրիկի Կնյազյանի կողմից 
ևշփսծ ժամանակահւստվածի զույքւսհարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու սւրղյունքում 
սաաջսւցել Է զույքահարկի համար տույժ 13650/տասևեյւեք հազար վեց հայղուր հիսուն/ 22 ղյւամի 
չափով։

2022 յ^վականի ղեկտեմբերի 12-ին «Վարչարարության և վստչւսկան վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1- ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքսւպետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսևականերում 2022 թվականի ղեկտեմբերի 27-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 12.12.2022թ. ծանուցում 
3շմ3րսր.3ա կայքում/ Սուրեն 2ենրիկի Կնյւսզյանր։ ՎԵյւջինս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի 
լսումներիև։ 27.12.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են պւստջաճ 
ծւսնուցված Սուրեն 2եևրիկի Կևյւսզյանի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհմանադրության 45-րդ հոդվածի հւսմաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաւսրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ձձ ձւսրկայիև օրենսդրքի 239֊րդ հոդվածի փոխսւդրամիջոցի դույքահսւրկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող փոխադրւսմիջոցիների համար 
սահմանված կարդով ձայաստաևի հանրապեաության հսւմայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական դործունեությւսև արդյունքևերից։ 
ձամսւձայն ԼԼ հարկայիև օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամսւձայն ձձձարկային օրեևսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հսւրկային պւսրտավորությունների կատարում /մսւրում/ է 
հսւմարվում Օրենսդրքիև համապատասխան հաշվսւրկվսւծ վճւսրմաև ենթակսւհարկի, ինչպես նաև դրա 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուդսւնքների դումսւրնևրի վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտւսվորությունը հւսշվաոող տեղական բյուջեի դաևձւսպետական հւսշվին։
ձւսմւսձայև ձձ հսւրկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճւսրոդր կամ հարկայիև 
դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամւսձւսյև ձձ հսւրկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիդիկսւկւսն անձինք փոխադրամիջոցների դույքսւհարկի տարեկան 
դումսդւներր իրենց պետական դրաևցմւսև /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկայիև տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայւսլ։
ձամսւձայն «Տեղական ինքևսւկառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդւիսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեկւակւսն լիազորություն, օրենքով սահմանված կարդով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
դանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճաըող ւսնձւսևց ևկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդլդափց և ղեկավարվևլով ձձ Սահմանսւդրությամբ, ձձ հսւրկային օյւենսդրքով, «Նորմսոոիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
և ւիսրչւսկան վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53- րդ, 58 60֊րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Սուրեն ձևնրիկի Կևյսպյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե դսւնձել ընդամենը 110350/մեկ հարյուր 
տաս հազար երեք հարյուր հիսուև/ձձ դրսւմ որպես 1Վ17ՏՍ81Տա Ր11Ճ1Ա01՝ 01Ն\Ի1Բ1Տ 2.4 մակնիշի 35 IX 
889 ւդետհամարաևիշի փոխադրւսմիջոցի դույքահւսրկերի դումար, ներաոյսդ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կարդով բոդոքարկվեյ Գւսվաոի համայնքսւպետին դրա ուժի մեջ 
մանելու օրվանից երկու սւմսփս ընթւսցքում կամ ձայւսստանի ձաևրապետությւսն վարչական դատարան՜ 
եյւկամսյսւ ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատսւրելու ղեպքում, «Վարչարւսրության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդփսծով սահմանված կարդով սւյև ենթսւկւս է հարկադիր 
կաաարմւսև՝ ձձ ԱՆ ձսւրկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով սւնբողոքւսրկել|ւ 
դաոնսւլուց նուսմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթւսցբի նկաամամբ հսկոդությունն իրականացնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ ե մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրւիսև հսւջորդոդ օրը։



ՀԱ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւստաևի Հանրսւպետությաև Գեդարքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ. Գեդարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՋոզպփՋզՑթօէսրՋՈ@^աՋւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
28 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի IV 1203-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Զ. ՍԱՅԱԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5-ՐԴ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 2/4 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՌՂ, 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ. ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ 

ՊԱՀԱԿԱՏՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՐԻՍՊԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՋԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱէսԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Ինքնակառավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հողվածի 24) կետի, ՀՀ 
կառավարության 18.05.2006թ. թիվ912 ֊Ն  որոշմամբ հաստատվսւծ «Ինքնակամ կառույցևերի 
օրիևակաևացմաև և աևօրիևմաև կարգը հաստատելու մասին» 34-րղ, 35-րդ, 35.1-րդ, 36-րդ, 37-րդ 
ե 39-րդ կետերի, Գավառ համայնքի ավագանու 08 դեկտեմբերի 2022 թվականի թիվ 12 նիստի 
թիվ 178-Ա որոշման պահանջներով ն հիմք ընդոլնելով ինքնակամ կւսռույցներև իրւսկանացրւսծ 
աևձ Արշսւկ Վսւրդգեսի Գուլաբյաևի Գավառ համայնքի ղեկավարին հասցեագրված դիմումը և 
օրինսւկանացման համար սահմանված վճարների աևդորրագրերը, նկատի ունենալով, որ 
ինքնակամ կառուցված պահակատունը և պարիսպը օրենքով սահմանված կարգով 
օրիևսւկաևացվել են որպես համայնքային սեփականություն /անշարժ զույքի նկատմամբ 
իրավունքների զրաևցման վկայական Ի1 01112022-05-0046, տրված 01.11.2022թ./, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի Զ. Սսւյադյաև փողոց 5-րդ փակուղի թիվ 2/4 հասցեում գտևվող, 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող, օրինական ճանաչվւսծ 17.5 քմ արտաքին/10.2 
քմ ներքին/ մակերեսով պահակատունը և 2.9 քմ մակերեսով պարիսպը ե պահակատան և 
պւսրսպի զբադեցրած ու սպասսւրկման համար նախատեսված 0.01034 հա մակերեսով 
հոդսւմասը, համսւպատասիւանաբար պահակատան և պւսրսպի 1/մեկ/ քառակուսի մետրի 
համար 3627 /երեք հազար վեց հարյուր քսանյոթ/ ՀՀ դրամ արժեքով, ըևդամեևը 74000 
/յոթաևասուևչորս հազար/ ՀՀ դրամ, պահակատան ե պսւրսպի համար առաևձևացված 
հոդսւմասը յուրաքաևչյուր 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 1221 /մևկ հազար երկու հարյուր 
քսսւնմևկ/ ՀՀ դրւսմ արժեքով, ըևդամենր 126300 /մևկ հարյուր քսսւևվևց հազար երեք հարյուր/ ՀՀ 
դրամ և տվյւսլմիւսվորի նկատմամբ համայնքի աևվամբ գույքսւյիև իրակուևքևերի պետական 
զրանցման համար իրսւկանացված վճսւրևերի փոխհւստուցմւսն վճւսրնևրի 35000 /երեսուևհիևզ 
հազսւյւ/ ՀՀ դրամ արժեքներով, ուղղակի վաճառքով օտարեյու ինքնակամ կւսռույցներև 
իրակսւնացրած սւևձանց Արշսւկ Վարդզեսի Գուլաբյանին, Հասմիկ Ռսւֆիկի Շւսհինյաևին և 
Հրսւյր Արշակի Գուլաբյանին։
2. Շենթ-շիևություններր չեև հակասոսէ քաղաքաշիևւսկաև նորմերին և դրաևց մակերեսները 
որոշվում են քսւրտեզագրմաև, զեոդեզիւսյի, չափւսգրմաև /հաշվառման/ ե հողաշինարարությաև 
զործունեություն իրականացնելու իրւսվունք ունեցող կազմւսկերպությունների /սւևձի/ կողմից 
տրված հատակազծևրին համապատասխան։



3. Հաեձնւսրարել աշխսւաակազմի իրավաբաևակաե րսւժևի պեւո Արա Գևորղյանին օրեերով 
սահմանված կսւրղոկ Արշակ Վսւրղղեսի Գուլսւրյսւնի, ՀԼասմիկ Ռաֆիկի Շահինյաևի և ճրւսյր 
Արջսւկի Գուլսւրյաևի հեա կևքևլու ուղղակի վաճառքի պայմանադիր։
4. Որոշման կաաարմաև եսկորւություեր դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրա։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորղող օրը։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձաևրապեաությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ձձ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոգՁ§հՁզՅթօէՅրՅՈ@§րոՅմ.<։օրո

Ո Ր  Ո Շ ՈԻ Մ
28 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկաևի Իք 1204-Ա

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ Ջ. ՍԱՅԱԴՑԱՆ ՓՈՂՈՑ 5-ՐԴ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 2/2 ձԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ, 
ձԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ 

ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ, ՇՎԱՔԱՐԱՆԸ, ՊԱՐԻՍՊԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 
ձԱՄԱՐ ՆԱԻյԱՏԵՄՎԱԾ ձՈՂԱՄԱՄԸ ՌԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվևլով Տեղական Իևքնակսաււսիսրմւսև Մասին ձձ օրենքի 35 ֊րղ  հողկսւծի 24) կետի, ձձ 
կառավարության 18.05.2006թ. թիվ912–Ն որոշմամբ հաստատվտծ «Ինքնակամ կառույցնևրի 
օրիևակաևացման և աևօրինման կարգը հսւսաաաելու մասին» 34-րղ, 35-յպ, 35.1-րղ, 36-րղ, 37-րղ 
և 39-րղ կեաերի, Գավառ համայնքի ավագանու 08 ղեկտեմբերի 2022 թկւսկանի թիվ 12 նիստի 
թիկ 177-Ա որոշման պահանջներով և հիմք ընղունելով իևքևւսկամ կսւռույցևերն իրակւսևւսցրած 
անձ Արշսւկ Վարղգեսի Գուլսւբյաևի Գւսվսա համայնքի ղեկավարին հսացեագրվսւծ ղիմումր և 
օրիևակաևացման համար սահմաևկսւծ կճւսրևերի աևղորրագրերր, նկատի ուևեևսղով, որ 
ինքնակամ կսաուցված ավտոտևակը, շվաքւսրաևը և պարիսպը օրենքով սահմանված կսւրզով 
օրինականացվեյ են որպես համայնքային սեփականություն /ւսևշւսրժ գույքի նկատմամբ 
իրավունքների գրանցման վկայական Ի1 01112022-05-0045, տրված 01.11.2022թ./, որոշումեմ

1. Գակառ համայնքի 9.. Սւսյաղյաև փողոց 5-րղ փսւկուղի թիվ 2/2 հսացեում գտնվող, 
համայնքային սեփականություն հանղիսսւցող, օրինական ճաևաչվւսծ 102.6 քմ արտաքին/86.9 
քմ ևեբւթին/ մակերեսով ավտոտնւսկը, 46.0 քլք արտաքին /43.9 քմ ներքին/ մակերեսով 
շվաքարանը և 19.8 քմ մակեյւեսով պարիսպը և ավսատևակի, շվաքւսրաևի ե պսւրսպի 
զբաղևցրած ու սպասւսրկման համար ևսւխսւտեսված 0.10869 հսւ մակերեսով հողամասը, 
համապատսախանաբսւր ավտոտնսւկի, շվտքարանի հ պսւրսպի 1/մեկ/ քառակուսի մետրի 
համար 3627 /երեք հսպայւ վեց հսւրյուր քսսւևյոթ/ ձձ ղրամ արժեքով, ըևղամևնը 610800 /վեց 
հարյուր տսւսր հազար ութ հարյուր/ ձձ ղրսւմ; ավտոտնսւկի, շվաքարսւնի և պսւրսպի համար 
սւռաևձևացված 0.10000 հա մակերեսով հողամասը յուրսւքանչյուր 1/մևկ/ քառակուսի մետրի 
համար հողի կսւղւսստրայիև արժեքով 1221 /ւ1եկ հազար երկու հսւրյուր քսաևմեկ/ ձձ ղրսսք, իսկ 
0.00869 հա լքւսկերեսով հողամասը յուրսւքանչյուր 1 /մեկ/ քւււռակուսի մետրի համար հողի 
կաղաստրային արժեքի եռապատիկով 3663 /երեք հազար վեց հսւրյուր վայ&սուներեք/ ձձ ղրամ, 
րնղսւմենը 1539400 /մեկ ւվղիոն հինգ հսղղուր երեսունիևը հազար >որս հսւրյուր/ ձձ ղրամ և 
տկյւսլ միսւվորի նկւստմւսւքբ համայնքի ւսնվսւմբ զույքային իրավունքների պետական գրանցման 
համար իրականացվտծ վճւսրևերի փոխհատուցմւսն վճսւրների 35000 /երեսունհիևգ հազար/ ձձ 
ղրամ արժեքներով, ուղղակի վաճառքով օտւսրելու ինքնակամ կսւռույցևերն իրակսւևացրած 
աևձւսևց Սպշւսկ Վարղգեսի Գուլւսբյաևին, ձասմիկ Ռւսֆիկի Շւսհինյանիև և ձրւսյր Արշւսկի 
Գուլաբյւսևին։



2. Շեեք-շիևությունեերը չեև հակւսսում քաղաքաշինակսւե նորմերին ե դրաեց մակերեսները 
որոշկում են րարտեզազրմաև, ղեողեզիսւյի, չափսպրմսւն /հաշվառման/ և հողաշիևսւրսւրության 
ղործուևևություև իրականացնելու իրսւվունք ունեցող կազմակերպությունևերի /անձի/ կողմից 
տրվսւծ հատակսպծևրիև եամապասւսւսխան։
3. Յանձնարարել աշխաաակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Արա Գևորղյանին օրենքով 
սահմանված վարզով Արշսւկ Գւսրղղևսի Գուլաբյւսնի, ձասմիկ Ռաֆիկի Շսւհիևյաևի և Յրսւյր 
Արշւսկի Գուլարյսւնի հեա կևքերււ ուղղակի վաճառքի պայմանադիր։
4. Որոշման կատւսրման հսկողությունը ղևել Գակառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Րոշյսւնի կրա։


