
ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյաստանի 2սւևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
22, Գեդարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՋոզՁփւՋզՁթօէՋրՅՈ@§աՋմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաեի Ի1 31-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՆՁԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՍԱՅԱԹ֊ՆՈՎԱՅԻ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԳ ՆՐԲԱՆՑՔ 
ԹԻՎ 12 2ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2ԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ
2.ՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՈԻՐԵՆ ԶՈ2ՐԱՊԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ, 

ՆՎԱՐԴ ԳԱՐՍԵՎԱՆԻ ԳԱՐԳՐՑՅԱՆԻ, ԶՈ2ՐԱԲ ՍՈԻՐԵՆԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ, ԳԱՅԱՆԵ ՍՈԻՐԵՆԻ 
ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ, ԳՈ2ԱՐ ՍՈԻՐԵՆԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ 2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւկարվելով «Իրավուեքը եասասււռող փասաաթղթերը չպահպաևված աևհատակաև 
բնակելի աների կսւրզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. 22 2.0-117-Ն օրեևքով, 26 դեկտեմբերի 
2002թ֊ի Ի1 51 Օ՜Ն օրևնքով, «Նորմատիվ իրւսվակաև ակտերի մասին» 22 օրենբի 1-ին հոդվածի 2– 
րղ մասի, «Տեդական ինքնակսաավարման մասին» 22 օրենբի 35-րդ հողկածի 24) կետի և 22 
Գաոսւկարության 29.12.2005թ. «2այսւստանի 2աևրապետությսւն քադաքային և զյուղակաև 
բևակաւ1այրերում ևնրբևակսւվայրային աշխարհագրական օբյևկտների աևվանակոչմաև, 
անվւսնափոխության, անշարժ զույրի՝ րստ դրա ցանկելու և /կամ/ տևղսւկայման վայրի 
համարակալմաև, հասցեավոյ՜ւմաև ու հսւսցեևերի ւդետակսւն զրսւևցման կարգը հաստատելու ն 
հասցեների զրւսևցման յիւսզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
յրացումևեր և փոփոխություններ կսւտարեյու մասին 22 կառավարությւսն 25.02.2021թ–ի 233-Ն
պւսհւսևջևևրով, հիմք ընդուևևլով 19.12.2022թ. տրվսւծ Գանձակ համայնքի հոդային 
բարեփոխումևևրի ն սնփակւսևաշնորհման հանձնսւժողովի 05.02.1991թ. թիվ 1 որոշումից 
քադվւսծքը, Գավաո համայնքի Գանձակ բնակավայրի Սսւյաթ-Նովայի փողոց 2 ֊ րդ նրբանցք թիվ 
12 հսւսցեի զույքի համսւււեփակսւ նսւտ և ր Սուրեն Զոհրսւպի Այվւսզյաևի /ծնված 25.09.1950թ֊ին/ 
դիմուեր, «1սա>ւստուր Ակեյան» ԱՁ-ի կոդմից ւորկած հոդւսմւսսի և շիևություևների 
հատակսպծերը, համաձայև որոնց Գավաո համայնքի Գանձակ րնակակայրի Սայստ-Նոկայի 
փողոց 2-րդ նրբանցք յտիկ 12 հասցեում զտնվող յւնդհանուր հողսւմասր չսոիազրվելէ, 
հատկւսցվել է 0.09 հսւ, իևտ կաւստացի կւսզմում է 0.12212 հա, որր Սուրեն Զոհրսւպի 
Այկսւզյանին /ծնված 25.09.1950թ./ ընդհանուր հւսմսւտեդ սեփւսկանության իրավունքով 
պատկւսնոդ հողամասն է և հւսշվի աոնև|ով, որ օրինական կւսոուցվսւծ 229.91 քմ մակերեսով 
շենք-շիևությունևերի /կաոուցվսւծ 1980թ./ կաոուցման ու սպւսսարկման համար անհրաժեշտ
0.12212 հա հոդամսաը չի զտևկում 22 հողային օրևևսզրքի 60-րդ հոդվածով սւսհմանվսւծ 
սահմանափակումնևրի ցսւևկում, իևչպևս ևւսև իևժեևերատրաևսպորտային օբյևկտների 
օտւսրման զոտիներում, չի սւոաջացևում սևրվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերականգնէ) Գւսկաո համայնքի Գանձակ բնակավայրի Սայաթ֊Նովայի փողոց 2-րղ 
նրբանցք թիվ 12 եասցեում գաևվող գույքայիև միավորի նկատմսւմբ Սուրեն Զոհրապի 
Այվազյանի/ծեված 25.09.1950թ֊ին/, Նփսրղ Գարսեաևի Գարգրցյանի /ծնվսւծ 2 7 .0 1 .1955թ–իե/, 
Զոերար Սուրևնի Այվազյանի /ծնվսւծ 2 7 .0 8 .1977թ–ին/, Գսւյանե Սուրեևի Այվազյանի /ծնկած 
0 7 .1 0 .1978թ–իև/, Գոհար Սուրենի Այվազյանի /ծևվւսծ 0 6 .1 1 .1983թ֊իև/ հողօզտազործման 
իրսւվաևբը, բնակելի սոսն կաոուցմսւև և սպասարկման համար հաակացփսծ հողամասի 
զույքսւյին իրավուևքները ճսւնաչելով նրւսնց սեփակսւնությաև իրավունքը 0.12212 հա 
րնդհանուր մակերեսով հողամասի և օրինական կաոուցկած 229.91 քմ ընդհանուր մակերեսով 
շիևություևևերի /կսւռուցկած 1980թ./ ևկւսամամր՝ որպես օրինական տիրապեավող զույք։
2. Անշարժ զույբին արամւսդրեյ Գավաո համայնք, Գանձակ բնակավայր, Սայաթ֊Նովայի փողոց, 
2-րղ նրբանցք, թիվ 12 հասցէն։
3. Սույն որոշոււքը ներկայ լսցնել 22 անշարժ զույքի կաղասարի պեասւկւսև կուփաեի անշարժ 
զույքի գրաևցմաև միասնական ստորաբւսժանում՝ զու յքսւյին իրսւկունթների պետական 
զրսւնցում կատարե|ու համար։
4. Սրոշմսւև կսւսւարման հսկողություևը դնել Գսւվառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ
Գ. Բոշյանի կրսւ։

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ

ք.Գսւվսա



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյաստաևի ճանրսւպեսաւթյան Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
I I ,  Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՁ§հՋզՋթ€էՅրԶՈ@§րոՋմ.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
09 2.ՌԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի 14 32-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Կարապետ Աշոտի Սաքեյանը (աեձևազիր Ճ1Վ 0905260, ԼԾԼ 7707800281, հւսշվււավւսծ 
ԼԼ Գեղւսրքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո, Ազաաության փ . ,36 շ, 3 ) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանվւսծ վարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտսւկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին 
«Վարչարարությաև հիմունբների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրեևքի 30-րդ հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" 
ենթսւկեաի հիմքով Գւսվւսոի համայնբապետւսրաևի աշխաաակազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումւսրների զանձման հարցի քևևության նպատակով։

«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրւսպետության 
օրենքով սահմանվւսծ վարզով հարուցված և իրակւսնացվւսծ վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի 
փաստական հանզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հսւստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՌԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ 2.ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձսւմաձւսյն ԼԼ ձՔԲ-ի կողմից ւռրամաղրփսծ փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու գնահատման 
ավյալների, ՕԲՐԼ 2.0 I մակնիշի 34 ՍԲ 384 21121-125 -51 մակնիշի 34 ԸԲ
456 պևտհամարսւնիշերի փոխաղրամիջոցները հանղիսանում են Կարապետ Աշոտի Սաքեյանի 
սեփակաևությունը, ինչը ԼԼ Պարկային օրեևսզրքվ հանղիսանում են հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարմւսև ենթակա զույքահւսրկը կազմում Է 86700/ութսուևվեց հազար յոթ հարյուր/2,2 
ղրւսմ, ինչը 2015–2022թթ. ժամանակահսւտվածում չի վճարվել, իսկ Կարապետ Աշոտի Սւսքևյաևի կողմից 
նշված ժամաևակահսւտվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
սաաջւսցել Է զույքահարկի համար տույժ 20000/քսան հազար/2.2. ղրւսմի չափով։

2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենբի ՅՕ֊րղ 
հողվածի 1 ֊ին  մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայևքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևակաևերում 2023 թվականի հունվարի 05-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 14 .12 .2022թ. ծանուցում 
37.նՁրՁր.Ձա կայքում/ Կարապետ Աշոտի Սաքեյանը։ Վերջինս չ|ւ ներկսւյացել վարչական վարույթի 
յսումներին։ 05 .01 ,2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվևլեն պատշաճ ծանուցված 
Կարապետ Աշոտի Սւսքեյւսևի բացակայությւսմբ։
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22 Սահմանադրությսւն 45-րդ հոդփսծի հսւմաձայև՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով 
սահմաեված վարզով ե տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կւսաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքագրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
2ւոմսւձայև ՀՀ Պարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի գույքահսւրկը հարկ վճարողներին 
սեփակաևության իրսւվուևքով պաականող հարկմաև օբյեկւո համւսրվող ւիոխադրամիջոցիների համար 
սահմսւնված վարդով 2տյ սատանի 2ւսնրապետությւսն համսւյնքևերի բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն արդյուևքներից։ 
ձամաձայն 2,2, հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդփսծիփոխադրամիջոցների գույքսւհարկ վճարողներ են 
համարում կազմւսկերպություևներն ու ֆիզիկական ւսևձինք։ 2ւսմաձայն 22 2արկւսյին օրենսգրքի 46 րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորությունևերի կատարում /մարում/ է 
հւսմարվում Օրենսգրբին համապատասխան հաշվարկվսւծ վճւսրման ենթտկահարկի, ինչպես ևաե դրսւ 
գծով տույժերի ե /կամ/ տուգւսևքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պւսրտավորություևը հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձապետակսւն հաշվիւև։
2սւմաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401-րղ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնվւսծ ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ւսմաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 251 ֊րղ հոդվածի 
կագմւսկերպություևներն ու ֆիզիկական անձինք փոխւսղրամիջոցների գույքահւսրկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրւսնցմաև /հաշվւսռմաև/ վայրի հւսմայնքի բյուջե են վճարում մինտև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյալ։
2ամւսձայև «Տեղական ինքևակաոավւսրմւսև մասին» 22 օրէնքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի դեկաւխւրը 
որպես սեփական լիսւզորություն, օրէնքով սահմսւնված կւսրգով կւսգմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես ևաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսնձւսևց ևկատմամբ 
օրեևքով սահմսւնված կարգով կիըւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևելով վերոգրյալից ե դեկավարվելով 22 Սսւհմանադրությամբ, 22 հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրափսկսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակւսոավարմւսն մասին», «Գւսրչարարության հիմունքևերի 
ն վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-ըդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Կարապետ Աշոտի Սաքեյանից հօգուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել ընդաւէեևը 106700/մեկ 
հսդդուր վեց հագար յոթ հարյուր/ 22 դրամ որպես ՕԲՐԼ 2.0 1 մակնիշի 34 ՍԲ 384 21121–
125 51 մակնիշի 34 ՆԲ 456 պետհւսմսւրանիշերի փոխսւդրամիջոցների գույքահւսրկերի գումար, 
ն հ րստյւսլ սաւյժհրը։
2-Մույն որոշումը կարող է ւիորչական կայւգով բոդոքւսրկվել Գւսվսաի հաւէայնքապետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսևից երկու ւսմսվւս ընթացքում կամ 2ւսյաստանի 2անրապետության վարչական դատարան՝ 
ևյւկամսյա ժամկետում։
Յ-Մույն որոշմաև պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարւսրությւսն հիւհււնքեեըի և վարչական 
ւիսրույյօի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվւսծով սահմւսնվւսծ կարգով ւսյն եևթակւս է հարկադիր 
կատսւրման՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով ւսնբողոքւսրկելի 
դսաևալուց եսամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմւսն կատսւրման ընթացքի նկսւտմամբ հսկողա թյունն իրւսկաևացևում է Գւսվաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմաև մասին օըենքով սահմւսնվւսծ պւստշաճ իրազեկելու 
օրվան հսւջոյւդող օրը։
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Հւսյաււտանի Հանրւսպեւռությւսն Գևղւսրքուևիքի մարզի Գւսվաո հսւմսւյեք
֊--> Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՅփտզՁր6էՅրՁՈ@§աա1շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
09 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւևի Ի1 33-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Նսւեա ԼԱիկի Ռսսիյանը (աևձեազիր Ճ1\4 0905260, ՀԾՀ 7707800281, հաշվաոված 
ՀՀ Գեղւսրքունիքի մարզ, Գսւվաո համայնք, ք . Գավւսռ, Ազաաությաե փ . ,36 շ, 3 ) հանդիսանալով 
զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմւսնված կւսրզով չի կաաարել զոնյքահարկ 
վճսւրելու պարտականություննևրը, ինչի կապակցաթյւսմր 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին 
«Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հողփսծի 1-ին մսւսի ,,բ" 
ևևթակետի հիմքով Գավաոի հսւմայնքապեաարանի աշխատակազմում հւսրուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զոււհսրների զաևձմւսն հարցի քևնությւսն նպատակով։

«Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական վսղաւյթի մասին» Հւսյաստանի Հաևրւսպետության 
օրէնքով սահմանված կայւզով հւսրուցված և իրակւսնացվւսծ վարչական վսղաւյթի րնթւսցբում զոյւծի 
փաստական հսւնզամանքևերի բազմակողմանի, լյւիվ և օբյեկտիվ քնևությւսն ււղււլյուևբում, բւսցահւսյտելով 
զործի բոլոր հանզւսմանքևերը, վարչական մարմինը հւսստատվսւծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ ֊ի  կողմից ւորամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոմաև ու զնահատման 
տփալների, 0Ճ7. 24 մակնիշի 34 Ո71 529 ,ԲՃԼ\ՆՕՕ 171Ճ՚Ո2 0.8 I մակնիշի 34 404 պետհամսւրանիշերի
փոխաղրամիջոցները հաևդիսաևում եև Նաևա Լեիկի Ռսւփյանի սեփակաևությունը, ինչը ՀՀ Հարկային 
օրեևսգրքվ հանդիսսւնում են հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարմւսն ենթակա զույքահսւրկը կազմում է 51500/հիսունմեկ հազար հինգ հւսրյուր/ՀՀ 
դրամ, ինչը 2016 2022թթ. ժամանւսկւսհատվածում չ|ւ վճարվել, իսկ Նանսւ Լեիկի Ռսւփյանի կողմից նշվսւծ 
ժամանակահւստվածի զույքահսւրկր օրենքով սահմանված ժսւմկևտում չվճւսրելու սղպյունքում 
սաաջացել է զույքահարկի հւսւհսյւ ւոույժ 14000/սսսսնչոյւս հազսւր/ՀՀ ղրւսւքի չաւիով։

2022 թվւսկւսնի ղեկտեմբեյւի 14-ին «Վարչարարությւսն և վււղւչսւկաև ւիսրույթի ւ1ւսսիև» ՀՀ օրենքի 3 0 ֊րղ 
հողվածի 1 ֊իև լքասի ,,բ՚՛ կետի հիմքով Գաւիւաի հաւ1այնքւսպետայւանոււ1 հւսրուցված ւիսրչակւււն 
վարույթի շրջանսւկաներում 2023 թվւսկւււնի հունվարի 05-ին հրավիրվել են ւիսրչական վարույթի 
լսումներ, որին լքւսսևւսկցելու նպատակով պսւտշաճ ծանուցւխլ է /հիմք 14.12.2022լծ. ծանուցոււք 
ՅշճՁւ՜Յր.Ջա կայքում/ Նսւնա Լեիկի Ռւսւիյանը։ Վերջիևս չ)ւ ներկայացել ւիսրչական վարույթի լսումներին։ 
05 .01 .2022թ. ւիսրչական ւիսրույթի յսումնելւն իրւսկանացվևլեև պւսւոշւսճ ծանուցվսւծ Նւսնա Լեիկի 
1 Խափանի բւււցւսկւսյությւսմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

Սւսհմսւնադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսևչյուր ոք պարսւավոր է օրենքով
սահմսւնված կարգով և չափով մուծեյ հարկեր, տուրքեր, կսւտարելպետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մուտքսպրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
ձսւմաձայե 22 ձարկային օրենսզրքի 239-րդ հողվսւծիփոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեւիւսկանությաե իրավուեքով պատկւսնող հարկմւսե օբյեկտ հսւմարվող փոխսպրամիջոցիների համար 
սահմւսնված կսւրզով 2սդաստանի 2սւնրապետության համսդեքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
Է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեությսւն սւրղյունքներից։ 
ձամսւձսդև 22 հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվւսծիփոխադրւսմիջոցների զույքսւհարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություևներն ու ֆիզիկսւկան ւսնձինք։ ձամաձայև 2.2 ձւսրկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվածի՝ տեղական հարկերի զծով հարկային պւսրտավորությունների կւստարում /մսւրում/ է 
հւսմարվում Օրեևսզրքիև համապատասխան հաշվարկված վճարմաև ենթակաեարկի, իևչպես նւսհ ղրւս 
զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքևերի զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
սրսրտավորությունը հաշվառող տեղական բյուջեի զսւնձապետական հսւշվին։
ձւսմաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողւիսծի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքւսևչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հւսրկւսյին 
զործսւկալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձսդև 22 հւսրկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակևրւդություններն ու ֆիզիկակսւն ւսնձինք ւիոխաղրւսմիջոցների զույքսւհարկի տարեկան 
զոււհորևերր իյւևնց պետական զրւսնցւհսն /հաշվաու1ան/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային աւսրկսւ ղեկտեւէբերի 1-ը ներաոյալ։
2ամաձայն «Տեղական ինքնակւսռսսիսրւքւսն մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմւսնված կարզով կսպմակերպում է զույքսւհարկի 
զանձումը, ինչււյես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարևեյւը չվճսւրող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմաևված կարզով կիրաոում է համապատասխան ւփջոցներ։
Ելնելով վերոզրյափց ե ղեկափսրվելով 22 Սահմանաղրությամբ, 22 հւսրկւսյին օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվակսւն ակտերի մասին», «Տեղական իևքնսւկսաավարման մւսսիև», «Վարչարսւրության հիմունքների 
ե վսդւչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րղ, 58-60֊ րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Նանսւ Լևիկի Ռափյսւնից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե զւսնձել ընղամեևը 65500/վաթսունհինզ 
հազար հինգ հարյուր/ 22 ղրսւմ որպես ՕՃ2 24 լքակնիշի 34 ՈՎ 529 ,0Ճ.ՐՉ2ՕՕ 0.8 I մակնիշի 34
Օխ 404 պետհւսւէւսրանիշերի փոխադրամիջոցների զույքահարկերի զումսւր, ներսայսդ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վւսրչակւսն կւսրզով բողոքսւրկվել Գւսւխաի համւսյևքապետին՝ ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվտնից երկու սւմսվա ընթւսցքում կւսւք 2սւյււատանի 2անրապետությտն վւսրչակաև դատարան՝ 
նրկամսյա ժաւքկետոււհ
Յ-Մույն որոշման սյւսհւսևջևերը չկսւտարելու ղեսյքում, «Վարչարարությսւն հիմունքների և վարչական 
վսդաւյթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվւսծով սահմանւիսծ կսւրզով այն ենթսւկա է հարկսւղիր 
կասոււրմաև՝ 22 ԱՆ 2արկսւդիր կւստարումն ապահովող ծսաայության ւքիջոցով անբողոքւսրկևփ 
դաոնսղուց եոամսյա Ժաւ1կետում։
4, Սույև որոշման կսւտարման ընթացքի ևկւստմսւմբ հսկողություևն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սայն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ըևղունման մասին օրենքով սահմաևված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդող օյ՜ւը։

2ԱՄԱ-ՅՆՔԻ ՂԵԿԱ՝ Գ. ՄԱք՝ՏԻՐՈՍՅԱՆ

ք.Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստաեի Հանրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^VՅՈ^Յ§հՅ^Յր6է^րՅո(3)§ա3^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ա 34-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Խաչիկ Արմենի Հովհանևիսյանը (անձնազիր ՃԲ 0636861 , ՀԾՀ 1911910507, հաշփսոփսծ 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո, Ջւսրզարյաև փ . ,14 տ) հանղիսանայով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սւսհմանված կւսրզով չի կսւտարել զույքւսհւսրկ վճւսրելու 
պարաակաևությունները, ինչի կապակցությւսմբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 14-իև «Վարչարարությաև 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողփսծի 1-ին մսւսի ,,բ" ևնթակետի հիմքով 
Գավւսռի համայևքապեաարսւնի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձման հարցի քննությւսն նպատակով։

«Վարչարարության հիմուևքների ն վարչական վարույթի մասին» Հւսյաստանի Հանրապետության 
օրեևքով սահմւսնված վարզով հարուցվւսծ ե իրականացված վարչւսկան վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հսւնզւսմաևքների բազմակողւևսնի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՄԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայև ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխաղրամիջոցների հաշվառմաև ու զնահսւտման 
տվյւսլների, յՐՔՐ ՕՈՐՔՕԽՏՏ 4.0 I մակնիշի 34 ՐԲ 871 պետհամարանիշերի ւիոխադրամիջոցը 
հանղիսանում Է Խաչիկ Արմենի Հովհաննիսյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ 
հւսնղիսանում են հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման եևթւսկա զույքահւսրկը կազմոււէ Է 133800/ւէեկ հարյուր երեսուներեք հազար ույ  ̂
հարյուր/ՀՀ ղրամ, ինչը 2018֊2022թթ. ժսւմւսնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Խաչիկ Արմենի 
Հովհաննիսյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրէնքով սահմանված ժամկետում 
չվճւսրելու արղյունքում աոաջացել է զույքահալւկի համար տույժ 21500/քսանմեկ հազար հինգ 
հարյուր/ՀՀ ղրամի չափով։

2022 թվականի ղեկտեւէբերի 14-ին «Վարչւսրարության և վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայնքապետարսւևում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվարի 05-իև հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսւտշւսճ ծւսևուցւ|ել է /հիմք 14. 12.2022յժ. ծանուցում 
Ձ2մՁրՋր.Յրո կայքում/ Խաչիկ Արմենի Հովհաննիսյւսնը։ ՎԵրջինս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 05 .01 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկւսնացվել են պատշաճ ծւսնուցված Խաչիկ 
Արմենի Հովհաննիսյանի բացակայությամբ։



ՀՀ Սահմւսնադրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով 
սահմաևվւսծ վարդով ե չափով մուծևլ հարկեր, տուրքեր, կւստարելպետական կամ հւսմսդնքււդին բյուջե 
մոսոքսպրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հւսրկային օրենսդրբի 239-րդ հոդփսծի՜փոխադրամիջոցի դույքահսւրկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավուևքով պատկանոդ հսւրկմաև օբյեկտ հւսմարվող փոիւադրամիջոցինևրի համար 
սահմանվսւծ վարդով Հայաստւսնի Հաևրւսպետության համայնքների բյուջենեյւ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական դոյւծունեությսւն արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հւսրկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածիւիոխադրամիջոցների դույբահարկ վճարողներ ևն 
համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկակւսն անձինք։ ձսւմաձայն ՀՀ Հւսրկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի՝ տեղական հւսրկերի դծով հարկւսյին սրսրտւսվորությունների կւստարում /մարում/ է 
հսւմսդւվում Օրենսդյ՜ւքին համապատասխան հաշվսդմրիսծ վճարմսւն ենթակահւպւկի, ինչպես ևաե դրա 
դծով տույժերի ե /կամ./ տուդսւնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պսդւտավորոնթյուևը հւսշվւսոող տեղական բյուջեի դւսնձապևտական հւսշվին։
Համաձայն ՀՀ հւսրկային օրենսդրբի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրւսքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հւսրկային 
դործսւկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հւսրկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկակսւն անձինք փոխադրամիջոցնհրի դույքւսհւսրկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցմւսն /հաշվաոմւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հւսրկային տարվա դեկտեմբերի 1-ըներաոյալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ՀՀ օրենբի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմւսնված վարդով կազմսւկերպում է դույքւսհւսրկի 
գանձումը, ինչպես ևաե տեղական հարկեյւը, տուրքերը ե վճարները չվճարոդ ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սսւհմանված կւսրդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմւսնադրությամբ, ՀՀ հւսրկային օրենսդրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավական ակտեյփ մասին», «Տեղական ինքնակաոավւսրման մասին», «Վւսրչարարության հիմունբների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրէնքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. 1ւ>աչիկ Արմեևի Հովհաննիսյանից հօդուտ Գւսվււա համայնքի բյուջե գանձել ըևդամեևը 155300/մեկ 
հարյուր հիսունհինդ հադւսր երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ ոյւպես |ՏՏԲ ՆԱՐԲՕԱհհ 4.0 I մսւկևիշի 34 ԲԲ 
871 պետհամարանիշերի փոխադրւսմիջոցի դույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական վարդով բողոքարկվել Գավւսոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվսւ ընթացքում կամ Հայսատանի Հանրւսպետությսւն վարչական դատարան՝ 
երկ ամսյ սւ ժւսմկ ետում:
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչւսրարությսւն հիմունբների ե վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրէնքի 88-րդ հոդվածով սահմւսնված վարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությսւն միջոցով անբողոքւսրկելի 
դաոնալուց եուսմսյա ժամկետում։
4-Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկոդությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնդունմւսն մասին օրենքով սահմւսնված պատշւսճ իրազեկելու 
օյւվսւն հաջորդոդ օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ք-Գսւվսա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոանի Հանրապետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոզՋ§հՋզՁթ0էՅրՅՈ(օ)$րոՋմ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւեի IV 35-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արաուշ Վլւսղիմիրի Աբզարյւսևը (աեձևազիր՝ ՃԲ. 0236915 , ՀԾՀ՝ 3712780443, եւսշվաոված 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք .Գավաո, Միքայեյյւսն փ. ,18 շ,26) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հւսրկւսյին օրենսզրքով սսւհմանված կարզով չի կաասւրել զույքահարկ 
վճարելու պսւրտականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին 
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակէտի հիմքով Գւսփսոի հւսմայնքապետարանի աշխատակսպմում հսւրուցվելէ վարչական վայւույթ՝ 
զույքահարկի զումարևերի զանձմւսն հւսրցի քնևության նպատակով։

«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայւսստաևի Հսւնրւսպետության 
օրենքով սահմանվւսծ կարզով հարուցված և իրականսւցված վարչական վարույթի րնյծսւցքում զործի 
ւիաստսւկան հաևզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևությւսև արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզսւմանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետհյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձսղն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրսւմաղյւված փոխաղրւսմիջոցևերի հաշվսամւսն ու զնահսւտման 
տկյալևերի, (ՅՃ.2 24 մակնիշի 34 ՐՏ 062 պետհամարանիշերի փոխւսղրամիջոցը հանղիսանում է Արտուշ 
Վլաղիմիրի Աբզարյանի սեւիականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող
օբյեկտ։

Գույքի համար վճարմւսև եևթակւս զույքահարկը կազմում է 65800/վաթսունհինզ հազար ուլօ հարյույւ/ՀՀ 
ղրւսմ, ինչը 2015–2022թթ. ժսւմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Արտուշ Վլաղիմիրի Աբզարյանի 
կողմից նշվւսծ ժամսւնակահատվածի զույքահարկը օրենքով սսւհմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյունքում ււաւսջացել է զույքահարկի համար տույժ 21300/քսանւ1եկ հազար երեք հսւրյուր/ՀՀ ղրամի 
չափով։

2022 թվւսկւսևի ղեկտեմբերի 14-ին «Վարչւսրւսրության և վււտչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվարի 05-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, ոլփն մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 14.12.2022թ. ծանուցում 
Ձ/մՁրՅր.Ձա կայքում/ Արտուշ Վլաղիմիրի Աբզարյանը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վււղւչական վարույթի 
լսումևերին։ 05 .01 .2022թ. վւսյւչւսկան վւսրույլփ լսումներն իրւսկանւսցվելեն պատշաճ ծանուցված 
Արտուշ Վլաղիմիրի Աբզայղանի բացակւսյա|ծյւսմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաեսւդրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայև ՝ յուրւսքանչյուր ոք պարտավոր հ օրենք ով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասդւել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքագրվող պարտադիր ւսյլ վճարումներ։
ձամաձայն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխսւդրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճւսրողներին 
սեփւսկւսևությաև իրավունքով պատկանող հւսրկման օբյեկտ համւսրվող փոխադյաւմիջոցիների համար 
սւսհմաևված կարգով ձսդասաանի ձանրսւպեստւթյան համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, րդւր կււվսւիսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն սւրդյունքևերից։ 
ձամաձւսյև ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցների գույքահսւրկ վճարողներ են 
համարում կազմւսկերւդություններն ու ֆիգիկւսկան սւնձիևք։ ձւսմաձւսյն ԼԼ ձւսրկային օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հւսրկերի գծով հարկային պարտավորություևնևրի կատարում /մարում/ է 
համսւրվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկվւսծ վճւսրման ենթւսկւսհարկի, ինչպես նաև դրա 
գծով տույժերի ե /կամ/ աուգաևքների գումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պարտսւվորությունը հաշվաոոդ տեղական բյուջեի գանձւսպետական հւսշվին։
ձւսմւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժւսմկետաևց յուրաքւսնչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսփով։ ձամւսձւսյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կագմսւկերպություևևերն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրւսմիջոցների գոլյքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
ձւսմւսձայն «Տեղական ինքնակաոավարմսւն մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրևևքով սահմանված կարգով կազմսւկերպում է գոլյքահարկի 
գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող սւևձւսնց նկսւտմամբ 
օրենքով սահմւսնվւսծ կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ե լնելով վերոգրյալից ե ղեկավարվևլով ԼԼ Սահմաևադրությամբ, ԼԼ հարկային օրևնսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվական սւկտերի լքասին», «Տեղական ինբևակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունբևերի 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60 րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Արտուշ Վլւսդիմիրի Աբգարյանից հօգուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել 
ընդամէնը 87100/ութսուևյոթ հազար մեկ հարյուր/ ԼԼ դրամ որպես 0 Ճ 2  24 մակնիշի 34 ՐՏ 
062 պետհամարանիշերի փոխադրամիջոցի գույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գւսվաոի հսւմւսյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ ձայսւստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
և րկւսմսյւս ժամկ ե տում։
Յ-Սույև որոշման պահանջները չկասոսրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն եևթակւս է հարկադիր 
կատսւրման՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաւոսյության միջոցով անբոդոքւսրկելի 
դսանալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սւււյև որոշման կատւսրման ընթւսցքի ևկատմամբ հսկողությունն իրակւսևացևում է Գւսվւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում րնդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդոդ օրը։

ք.Գւսվաո

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստանի Հսւնրապեւոության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՁV^ր^^Ձ§հՋ^Ջր6էՅրՋՈ@§աՋ^1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի* 36-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մարսել Մարաաի Մարաիրոսյանը (անձնազիր 003476181 , ՀԾՀ 1210870428, հաշվսաված 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո, Հ . Աբրահամյան փ . 16 փկղ. ,4 ա ) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սւսհմանված կարզով չի կատարել զույքւսհարկ 
վճսւրելու պարաականությունևերը, ինչի կսւպսւկցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 14֊իև 
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողփսծի 1-իև մասի ,,բ" 
ենթսւկետի հիմքով Գավւսռի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննությւսն նպատակով։

«Վարչարարության հիմուևքների ե վարչական վարույթի մասին» Հւսյաստանի Հանրապետությաև 
օրենքով սահմւսնված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիկ և օբյեկտիվ քնևությաև արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մսւրմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համսւձայն ՀՀ ՀՔԲ ֊ի կողմից տրամաղրված փոխսպրամիջոցների հաշվսաման ու զնսւհատման 
տվյւսլների, ճ4ՐԲ.ՕձԲԼՏ–131ւԻ12 Շ 180 մակնիշի 35 \^Տ 296 պեւռհւսմարաևիշերի փոխաղրամիջոցը 
հանդիսանամ Է Մարսել Մարաաի Մարաիրոսյանի սեփսւկանությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրեևսզրքվ 
հանդիսանամ են հարկվող օթյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթակա զույքսւհարկը կազմում Է 91000/իևնսունմեկ հսպար/ՀՀ դրամ, ինչը 2018 
2022թթ. ժամաևակահատվւսծում չի վճւսրվել, իսկ Մարսել Մսւրատի Մարտիյւոսյւսնի կողմից նշվսւծ 
ժամաևակահւստվածի զույքւսհարկր օրենքով սահմանվսւծ ժսւմկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջւսցևլ Է զույքահարկի համար տույժ 18600/տսանութ հազար վեց հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվականի դեկտեմբերի 14 ֊իև «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվառի համայնքապետստաևում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջանսւկաներում 2023 թվականի հունվստի 05-ին հրավիրվել եև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 14.12.2022թ. ծանուցում 
Ձ7.ւէՁրՁր.Ձա կսւյքում/ Մարսել Մարատի Մարտիրոսյսւնը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 05 .01 .2022թ. վարչական փպտւյթի լսումներն իրսւկանացվել են պատշաճ ծւսնուցված 
Մարսել Մարատի Մալւտիրոսյանի բացակայությսւմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սւսհմւււևաղրության 45-րդ հողվածի համաձսւյն՝ յուըաքաևչյուը ոք պարասւվոր է օրենքով 
սւսհմւսևված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
լքուտքսւզրվող պարտադիր ւսյլ վճարումներ։
ձւսւքաձայն ԼԼ ձար կային օրենսզրքի 239-րդ հողւիսծի փոխւսդրւս միջոցի զույքահարկը հարկ վճարոդներիև 
սեփականության իրսւվուևքով պատկւսնող հարկմաև օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սսւհմանված կարզով ձայաստսւնի ձանրաւդետությսւն համսւյնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճւսրոդների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձամւսձւսյև ԼԼ հւսրկային օրենսզրքի 240 ֊րդ հողվածի փոխադրաւփջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
հաւհսրում կազմսւկելւպություններն ու ֆիզիկակւսն աևձիևք։ ձսւմւսձայն ՀՀ ձարկային օրենսզրքի 46-րղ 
հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում/ է 
համարվում Օրենսզրքիև հւսմասրսւոասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակսւհարկի, ինչւղես նաև ղրւս 
զծով տույժերի և /կսւմ/ տուզանքների զումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պւսրտավորությունը հւսշվաոող տեղական բյուջեի զանձւսւղետսւկւսն հաշ վին։ 
ձամւսձւսյև ԼԼ հւսրկային օրենսզրքի 401-րղ հողւիսծի հարկի վճարումը սահմւսևված ժւտմկեաներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետաևց յուրաքւսևչյուր օըփս համար հարկ վճւսրողը կամ հւսրկային 
զործւսկւսլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձսղն ԼԼ հարկային օրենսզյւքի 251-րղ հողվածի 
կսւզմակերպություններն ու ֆիզիկակւսն սւնձինք ւիոխաղրամիջոցների զույքւսհւսրկի տարեկան 
զուլքլսրևևրր իրենց պետական զլաւնցմաև/հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճւսրում մինչե 
հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
ձսւմաձւսյն «Տեղական իևքնակառավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողւիսծի՝ հսոևսյնքի ղեկաւ|ւսրը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքու( սահմսւնված կարզով կազմակերպում ե զույքահարկի 
զւսնձումր, ինչւղես նաև տեղական հւսրկերը, տուրքերը և վճւսրևերր չվճարող ւսնձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանվսւծ կւսրզով կիրւսոում է համապատասխան ւփջոցներ։
Ելևելով վերոզրյալից և ղեկւսւիսրվևլով ԼԼ Սահմսւնաղրությաւէբ, ԼԼ հւսրկային օրենսզրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղակւսն ինքնսւկաոավարմսւն ւհսսիև», «Վարչարարությաև հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53 ֊րղ , 58-60 րղ հողվսւծնևրով, որոշումԼմ

1. Ս՜ւսրսել Մւպասոի Մարտիրոսյանից հօզուտ Գաւլառ հւսւհսյնքի բյուջե գանձել ընղաւքեևը 109600/մեկ 
հարյուր ինը հազար վեց հււղղուր/ ԼԼ դրամ որպես 191Տ110ՏԲՏՏ–8հԻ12 (3 180 մակնիշի 35 ՆՏ
296 պեսւհամարանիշերի ւիոխսւղրամիջոցի զույբահսւրկերի զոււէար, ներաոյալ աույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրզով բողոբւսրկվել Գսւվսաի համւսյևքաւղեւոիև ղրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամււվսւ ընթացքում կաւ1 ձայաստւսնի ձանրապետությւսն վւսրչական դատարան՝ 
և յ ւ կ ա մսյ ա ժւս մկ ե տում։
Յ.Սույն որոշման սյահւսևջևերը չկատարելու ղեպքոււէ, «Վարչւսրալաւթյան հիւէուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88–րղ հողվսւծով սսւհմսւնւլած կւսրզով այն եևթակա Է հարկադիր 
կւսսոսրմւսն՝ ԼԼ ԱՆ ձւսրկաղիր կատարումն ապահովող ծւսռւսյության միջոցով ւսնբողոքարկեփ 
ղստնալուց եոամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշւէան կասոսրման ընթսւցքի նկատւևսմբ հսկողույ՚ժյունն իյւակսւնացևում Է Գավաո համայնքի 
ղԼկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ըևղունման մասին օրենքով սահմանվւսծ պւստշւսճ իրազեկելու 
օրվան հաջորղող օրը։
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Հայաստանի Հանրւսպետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ԸոզՋփւՁզՁր6էաՋՈ@°աՁւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 37-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ՄանվելԱղաբեկի Ներսիսյանը (անձնազիր ՃՔ 0463169 , ՀԾՀ 2607510198, հաշվաոված 
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք.Գավաո, Սովխոզնիկևերի ւի.,18 ա ) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմաևված կարզով չի կսւաարել զույքահսւրկ 
վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանի ւսշխւսաակազմում հսւրուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քնևության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույյվ՜ւ մասին» Հայաստանի Հանրւսպետությւսն 
օրենքով սահմաևված կարզով հարուցված և իրակսւնացված վարչական վւսրույթի ընթւսցքում զործի 
ւիաստական հանզւսմանքևերի բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քևևությւսն արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հսւնզամանքնեյւը, վայւչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՅՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցևերի հաշվաոման ու զնահատման 
տվյալների, ՄՕԻ10Ճ Ը Ք ֊Ն  2.0 մսւկնիշի 34 <2Ս 425 պետհամարանիշերի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում 
է Մաևվել Աղաբեկի Ներսիսյանի սեւիականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հարկվող օբյեկա։

Գույքի համար վճւսրման ենթակւս գույքահարկը կազմում է 36800/երեսունվեց հազար ութ հարյուր/ՀՀ 
դրամ, ինչը 2018֊2022թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Մանվել Աղաբեկի Ներսիսյանի կողմից 
նշված ժսւմանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանփսծ ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
ւսռաջացել է զույքահարկի համար ւոույժ 15000/տասնհինզ հազար/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թփսկւսևի դեկտեմբերի 14-ին «Վարչարարության և վարչական փսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարաևում հւսրուցված վարչական 
վւսրույթի շրջաևւսկաևերում 2023 թվականի հունվարի 05–իև հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 14.12.2022թ. ծանուցուլք 
ււճմՁրա՜արո կայքում/ Մաևվել Աղաբեկի Ներսիսյանը։ Վերջինս չ|ւ ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 05 .01 ,2022թ. վարչական վւսրույթի լսումներն իրսւկանացվելեն պատշաճ ծւսնուցվածՄանվել 
Աղաբեկի Ներսիսյանի բացակայությամբ։



Ա1ՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎԲ ՐՈ ԻՄԸ

ԼԼ Սւսհմւսնաղրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմաևված կսւրդով ե տափով մուծել հարկեր, աուրքևր, կսւաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպրվոդ սրսրւոադիր այլ վճարումներ։

սեփականության իրւսվուևքով պատկանոդ հարկմւսն օքյեկա հսւմարվող փոխսւդրամիջոցիևերի հւսմւսյւ 
սահմանվւսծ կսւրդով ձայասաանի ձանրապետության համայնքների բյուջեևեյւ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հւսրկ վճարողների տնտեսական դործուևեության արդյունքներից։

համսւրվում Օրենսդրքին համապատասխան հւսշվարկված վճարմսւն ենթակահարկի, ինչպես նան դրա 
դծով տույժերի հ /կամ/ տուդանքնեյփ դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պարտսւվորությունը հւսշվաոող տեղական բյուջևի դսւնձապետական հսւշվին։
ձամսւձայն ԼԼ հւսրկային օրենսդրբի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնված ժսւմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրսւքանչյուր օյւվւս համար հալւկ վճարողը կամ հսւրկւսյին 
դործակալր վճսդաւմ է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամւսձայն ԼԼ հսւրկւսյին օրենսդյ՜ւքի 251-րդ հոդվածի 
կսպմակերպույ՜ժյունևերև ու ֆիզիկակաև անձինք կախսւդրւսմիջոցների դույքահարկի տարեկան 
դումւսրները իրենց պետական դրանցմսւն/հաշվւսռմաև/ ւիսյրի համայնքի բյուջե են վճսդւում մինչհ 
հւսրկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներառյսւլ։
ձամաձւսյև «Տեղական ինքնւսկառսւվարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդկածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիադորություն, օրենքով սահմւսնված վարդով կազմակե|ւպում է դույքահարկի 
դսւնձոււքը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանվւսծ կսւրդով կիրւսոում ե համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վևրոդրյւսլից և դեկավարվելով ԼԼ Սահմսւնադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրավակւսն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոսւվարման մասին», «Վարչւսրարությսւն հիմունբների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածնհրով, որոշումեմ

1. Ս՜անվել Ապարեկի Ներսիսյանից հօդուտ Գավսւռ համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենր 51800/հիսունմեկ 
հազար ութ հարյուր/ ԼԼ դրամ որպես ԲՕԻԺՅՃ ԲՈ ՛Վ 2.0 մւսկնիշի 34 ՆԱ 425 պետհւսմարւսևիշերի 
փոխադրամիջոցի դույքահւսրկերի դումսւր, ևերսայալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրդով բոդոքւսրկվել Գւսվսաի համայնքապետին դրա ուժի ւ(եջ 
մտնելու օրփսնից երկու ամսւիս ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկսւմսյ ւս ժսւ մկետում:
Յ-Սրււյն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունբների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88 ֊ր դ  հոդվածով սահմւսնված վարդով ւսյն եևթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ԼԼ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբոդոքսւրկևլի 
դառնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկալությունն իրակսւևացնում է Գավաո համայնքի 
դեկաւխւրր։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում րնդունմւսն մասին օրենքով սահմանվւսծ պւստշաճ իրազեկելու 
օյւվան հսւջորդոդ օրը։

ձսւմաձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքսւհարկ վճարողներ են 
համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկակսւն անձինք։ ձսւմաձայն ԼԼ ձւսրկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծուլ հսւրկւսյին պարտավորությունների կաւոսւրում/մարում/ է

20<^թ. /..V Նւ/է,
ք֊Գսւվսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստանի Հանրապեսաւթյան Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^^ՁրւզՅ^հՋզՋբտէՋրՁՈէՋ^աՁւԼօօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
09 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւեի Ի1 38-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Խաչատուր Պարզևի Բուդումյանը (անձնւսզիր ՃՏ 0482179 , ՀԾՀ 2901630332, հաշվսաված 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք . Գավաո,Ս. Աղեկյաև փ . 1 աևցղ. ,6 ա ) հանդիսանալով 
զույքահւսրկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարզով չի կատւսրելզույքահարկ 
վճարելու ւզարտականությունները, ինչի կաւզւսկցությամբ 2022 թվակւսևի դեկտեմբերի 14-ին 
«Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30- րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" 
ենթսւկետի հիմքով Գւսվաոի համայնքապետարանի սւշխատակւսզմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումսղւնեյփ զաևձմւսն հւսրցի քննույպւսն նպատակով։

«Վստչարւսրության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստաևի Հսւնրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրւսկանացված վարչական վարույթի ըևթւսցքում զործի 
փաստական հանզւսմանքևերի բազմակողմանի, լյւիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզսւլքանքները, վարչական մստմինը հւսստատված Է համսղտւմ հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հալքլսձւսյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրվսւծ փոխաղրւսմիջոցների հաշվաոմսւն ու զնւսհատման 
տփալների, ՆՃ2 21061 մակնիշի 34 ՐՕ 824 պետհւսմարանիշեյփ վախւսղյոսմիջոցը հանդիսսւնում Է 
Խաչատուր Պարզևի Բուղումյանի սեւիակսւնությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրեևսզրքվ հանդիսսւնում են 
հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճսւրման ևնթւսկա զույքահւսրկր կազմում Է 38500/երեսուևութ հազար հինգ հւսրյուր/ՀՀ 
դրամ, ինչը 2018 2022յօթ. ժամանակահւստփսծում չի վճարվել, իսկ Խաչատուր Պարզևի Բուղումյանի 
կողմից նշված ժամսւնակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետւսմ չվճարելու 
սղւղյունքում սաւսջացևլ Է զույքահարկի համար տույժ 9600/իևը հազար վեց հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին «Վւսրչարարության և վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվարի 05-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 14.12.2022թ. ծանուցում 
Ձ2ճՁ1սրաա կայքում/ Խաչատուր Պարզևի Բուղումյւսնը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներիև։ 0 5 .01 .2022թ. վարչական ւիսրույթի լսումներն իրականւսցվել եև պատշաճ ծւսնուցված 
Խաչատուր Պարզևի Բուղումյանի բսւցակայությամբ։
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ՀՀ Սահմաևադրությսւն 45-րդ հոդվածի համաձսդն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված կւսրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաւսրել պետական կամ համայնքայիև բյուջե 
մուտքազրվող պարտադիր ւսյլ վճարումներ։
Հսւմտձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահւսրկը հարկ վճարողևերին 
սեփականության իրսւվունքով պատկանող հարկմսւն օբյեկտ հսւմարվող ւիոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հսւևրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսւխված >է հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն արղյունքներից։
Հւսմւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքսւհարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձիևք։ Հւսմւսձայն ԼԼ 2.ւսրկւսյիև օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային սրսրտւսվորությունների կսւտարում /մարում/ է 
հւսմարվում Օրեևսգրքին համապատասխան հաշվւսրկված վճարմաև ենթւսկսւհարկի, ինչպես նաև դրա 
գծով տույժերի ե /կամ/ տուգանքների զումսւրների վճարումը համապատսաիւան հարկի գծով 
պարսաւվորություևը հւսշվաոող տեղական բյուջեի գանձւսպետակւսն հսւշվին։
Հւսմւսձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401- րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժւսմկետսւնց յուրաքւսնչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է ւռույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձսդն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինք ւիոխադրամիջոցների գոլյքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրսւնցման /հաշվաոմաէւ/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարվւս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնսւկառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմւսկերպում է գոլյքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրոդ ւսևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրւսռում Լ համապատասխան միջոցներ։
Եյնելով վերոզրյսւլից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմւսնադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնւսկսաավարմաև մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60– րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Խաչատուր Պարզևի Բուդումյւսնից հօզուտ Գտվւսռ համայնքի բյուջե գանձել
ըևդամենը 48100/քառասունութ հազար մեկ հսւրյուր/ ՀՀ դրամ որպես \՛Ճ ՚Լ  21061 մակնիշի 34 ՐՕ 
824 պետհամարւսևիշերի փոխադրամիջոցի զույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բոդոքարկվել Գավսաի հւսմայնքապետիև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու սւմսվա ընթսւցքում կամ Հւսյաստանի Հսւնրսւպետության վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյսւ ժամկետում։
Յ.Սույն որոշման պւսհւսնջևևյւը չկւստարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կսսոարմւսև՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով ւսնբողոքւսրկելի 
դսանալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստւսրման ըևթացքի ևկւստմամբ հսկոդությունև իրւսկանացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշսւճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդոդ օրը։

ք.Գսւ վառ
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2 ւսյ սատանի 2անրսւպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋVսր^^ս§հպսք0էսրա1@§ա^^^1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ա 3 9 ֊ Ա

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐ11Ի1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2. ԱՐՐԱ2ԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 149/2, 2.
ԱՐՐԱ2ԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 151/1,2. ԱԲՐԱ2ԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 151 ԵՎ2.  ԱԲՐԱ2ԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 

149/1 2ԱՍՑԵՆՐԻ ԳՈԻՅՔԵՐԸ ՄԻԱՎՈՐԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՈՈԻՑՎԱԾ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ 2ՐԻՆՎԱՐԻ 

09–Ի ԹԻՎ 27-Ա ՈՐՈՇՈԻՄԸ ՈԻԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկափսրվելով «Նորմաաիվ իրավսւկաե ակտերի մասիև» 22 օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մւսսի, 
Տեղական Իևքևւսկսաավարմաև Մասիև 22 օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի պահանջներով, 22 
Կառւսվարությաև 29.12.2005թ. «2այաստսւնի 2անրսւպետությւսև քաղաքային ե զյուղական 
բնսւկավայրերում ներբևսւկավայրային աշխարհագրական օբյեկտևերի սւևվաևակոչման, 
անւ|անափոխության, անշւպւժ զույքի՝ րսա ղրա ցանկելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի 
հսւմւսրակալմաև, հւսսցեսււխրման ու հւսսցևևերի պետական զրսւնցման կւսրզը հաստատելու ե 
հասցեևերի զրաևցման յիսպոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
յլաւցումևեր և ւիոփոխա թյուևնևր կւստարելու մասին 22 կառսւվարությաև 25.02.2021թ–ի 233-Ն
պահանջներով, «Ինքնակամ կառույցևևրի օրինւսկանացման և տնօրինման կարզը հաստատելու 
մասին» 22 կաոավարության 18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշման 3.1 34.1 և 3 կետերի, «Ինքնակամ 
կսւոույցևերի օրինսւկաևացման ե տնօրինման կսւրզր հսւստատևւու մասիև» 22 կսաավսւրության 
18.05.2006թ. 912-Ն որոշման մեջ յրացումներ կւստւսրեյու մասին 22 կաոավարության 5
հունվսւրի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշման, որսւկավորում ունեցող ւսևձ Թւսթալ Աշոտի Ջւսևոյաևի 
/որսւկավորման վկայականի համայւ 0310 տրվւսծ 05.12.2013թ/ կողմից 30.11.2022լծ–ին արված 
ինքնակամ շինություևևերր հաշվաոված լինելու վերւսրեյղսւլ չավոսզրմաև տկյայների 
մուտքսպրման 2022)ՏԼՕյՕ հահկազիրը, հիմք ընղունելով նշվւսծ հասցեևերի սեփսւկանատնր ե 
ինքնակամ շինւսրարական աշխատւսևքևեր իրսւկաևացրած սւնձ Արսւյիկ Գսւզիկի Ավետիսյաևի 
կողմից լիսւզորվսւծ աևձ / լիսւզորազիր տրվւսծ 14.11.2022թ./ Արւսմ Վրույրի Աոսւքե|յւսևի Գսւվաո 
համայնքի ղեկավարին հսացեսպրած ղիմումը, «Դ-ավիթ Աոաքելյան» ԱՁ-ի կողմից տրվւսծ 
հողամասի ու շենք-շինություննևրի հատակազծերը, և նկատի ունենալով, որ պայմանով 
Արւսյիկ Գսւզիկի Ավետիսյանը նշվւսծ կւսոույցը պետք Է ևվիրւսբերի Մայր Աթոո Սուրբ 
Էջմիսւծևին և կւսոույցի պահպաևումը չի խախտում ւսյլաևձւսևց իրսւվուևքները ե օրենքով 
պահպւսևւ|ող շահերը կամ վտանգ չի սսյստնում քաղաքւսցիների կյանքիև ու աոողջությսւևը, 
ինչպես ևան 0.13592 հա հողամասը չի զտևվում 22 հողային օրենսզրքի 60 ֊րղ  հողվսւծով 
սահմաևված սահմանափսւկումևերի ցսւնկում և իևՕեներատրւսևսպորտային օբյեկտևերի 
օտւսրման կամ անվտաևզության զոտիներում, կւսոուցվտծ չևև քաղաքաշինւսկւսև նորմերի ու 
կանոններ ի էական խախտումներու) ն չի առաջացևում հսւրկսւղիր սերվիտուտ պահանջեյու 
իրսւվանք, որոշում եմ



1. Ուժը կորցրած ճաևւսչել Գավւսռ համայնքի 2023 թվականի հունվսւրի 09 ֊ ի թիվ 27-Ա որոշումը։
2. Գավառ համայնքի Սստուխան բնակավայրի 2. Աբրահամյաև փողոց թիկ 149/1, 2.
Աբրահամյան փողոց յոիւ) 149/2, 2. Աբրւսհամյան փողոց թիվ 151, ն 2. Աբրահամյաև փողոց թիվ 
151/1, հասցէներով ղույքերր /Սեւի, վկայական Ի1 28122022-05-0079, 03012023-05-0011, Ի1
14122022-05-0051 և Ի1 14122022-05-0006/ միսւվորել ե տրւսմսւղրել Գավառ համայնք Սսւրուխան 
բնակավայր 2. Աբրահամյան փողոց թիվ 149/1 հասցեն։
Յ.Միւսվորւ|սւծ Գավաո համայնքի Աւսրուխան բնակավայրի 2. Աբրահամյան փողոց թիվ 149/1 
հսւսցևում գանվող 2020 թվսւկաևին ինքնակամ կաոուցված 211,63 քմ մակերեսով եկեղեցին, ե 
29,17 քմ մակերեսով պարիսպը անվճար ճաևաչեյ օրինական պայմանով Արայիկ Գսպիկի 
Ավեաիսյանի կողմից նշված զույքր նվիրսւբերևլա Մայր Աթոո Սուրբ Էջմիսւծևիև։
4. Միսւվորված Գավաո համայնքի Սսւրուխան բնակավայրի 2. Աբրահամյաև փողոց թիվ 149/1 
հսւսցեում գանվող հողւսմւսսի գործաոնակւսև նշաևակություևը վախել հասարակական 
կւսռուցապւստման հողամաս պայմանով Արայիկ Գսպիկի Ավեաիսյանի կողմից նշված գույթր 
ևվիրաբերելու Մայր Աթոո Սուրբ էջմիւսծնիև։
5. Նշված պայմանը ևրկամսյւս ժսւմկեաում չիրականացնելու ղեպքում սույև որոշումը համարէր 
ուժը կորցրած։
6. Սույև որոշումը ուժի մեջ է մտևում հրապարակմսւն հսւջորղող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսաւռաևի Հանրսւպետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 8^3ոզ3§հ3զ3ր0է3ր3ո@§րո3ւ1.€օրո

Ո Ր Ո Շ  ՕԻ Մ
10 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 40-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔ ԿԱՐՄԻՐԳՅՈԻՂԻ ՎԱԶԳԵՆ ՄԱՐԳԱՅ ԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 5 ՀԱՍՑԵԻ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԵՎ ՏՆԱՄԵՐՁ ՀՌՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱԶԳԵՆ ՆՈՐԻԿԻ ՀՈԴԱԲԱՇՅԱՆԻ 
ԵՎ ԹԵՀՄԻՆԵ ԿԱՄՌՅԻ ՍԻՄՈՆՅԱՆԻ ՍԵՓԱԿԱՆԲԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՃԱՆԱՉԵԼՌԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով, «Ինքնակամ կառուցված շեևքերի, շինությունևերի եկ ինքնակամ զբւսղեցվւսծ 
հողամասերի իրավական կարզավիճակի մասին» 26.12.2002թ. ՀՀ ՀՕ-510-Ն օրենքի 7-րդ 
հողվսւծով, Տեղական Ինքևակաոավարման Մասին ՀՀ օրենքի 35 ֊րդ  հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, 18.05.2006թ. թիվ912–Ն «Ինքնակամ կսաույցների օրինակաևացման և 
անօրինման կւսրզր հաստատելու մասին» որոշման, ՀՀ Կւսուսվարությաև 29.12.2005թ. 
«Հսւյաստանի Հաևրապետության քաղաքսւյիև ե զյուղսւկաև բնակավայրերուն 
ևերբնակավսւյրայիև աշխարհագրական օբյեկտների անվաևակոչմսւև, անկաևաւիոխության, 
անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/՛ տեղակայմաև վայրի համարակսւլմւսն, 
հասցեւսւխրման ու հւսսցեների պետական զրանցման կւսրզր հաստատելու ե հւսսցեների 
զրանցման յիսսյոր մարմին սահմանելու մասին» լսիվ 2387-Ն որոշման մեջ լյսսցումներ ե 
ւիոփոխությունևեր կատարելու մասին ՀՀ կսասւվարությսւև 25.02.2021 յօ-ի Ի1 233-Ն որոշման 
պահանջներով, հիմք ընղունելով ինքնակամ կսաույցների հաշվաոման տվյսւյևերի 
մուտքազրման ծածկւսզիրր 2022Բ(վԻՕ(9ճ.; մուտքազրված 18.05.2022թ ն Թևհմինե Կամոյի 
Միմոնյանի /ծնված 03.10.1985թ–ին/ դիմումը, «Գավիթ Առաքելյան» ԱՁ֊-ի կողմից տրված 
հողսւմասի հատակազծերը, որի համաձայն Գավսա համայնք Կստմիրզյուղ Վազզեև Սարզսյան 
փողոց թիվ 5 հասցեում զւռնվող րնղհաևուր հողամւսսր չափազրվել Է /ծածկագիր 05-056-0038֊ 
0001/, ինչք փաստացի կազմում Է 0.09394 հսւ և հաշվի առնելով, որ ինքնակամ կառուցված 217.26 
քմ արտաքաին /193.4քմ ներքին/ մակերեսով բնակելի տունը և օժանղակ շինություևները 
/կառուցված 2015–2020թթ/, որոնց կառուցմաև ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամւսսր 
տի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սսւհմանված սսւհմանաւիակումների 
ցանկում, ինչւղես ևւսհ իևժևներատրաևսպորտային օբյեկտների օտարման զոտիներում, չեն 
հւսկւսսում քաղաքաշինակւսև նորմերին, չի առաջացևում սերվիտուտ ն հաշվի առնելով ւսյն 
հանգամանքը, որ նշված գույքը որպես սեփական զույք տիրապետում են Թեհմիևե Կամոյի 
Միմոնյանի /ծնված 03.10.1985թ./ ն Վազզեև Նորիկի Հողաբաշյանի /ծնված 03.09.1982թ./ կողմից, 
որոշում եմ



1. Վերւսկանգնել Գւսվաո համայնքի Կարմիրզյուղ Վսւզզնն Մարզպան փողոց թիվ 5 հասցեում 
զտնվող՝ Թեհմինե Կսւմոյի Սիմոնյսւնի /ծնված 03.10.1985թ./ և Վսւզզեև Նորիկի ձոդաբաշյսւնի 
/ծնված 03.09.1982թ./ հողօզտսւզործման իրավուևքը, բնակելի տան կսաացմւսն և սպասարկման 
համար փասաացի օզտսպործվող 0.09394 հա մակերեսով հողամասի զայքային իրավունքները, 
ճսւնաչևլով նրա սեփականության իրավուևքը 0.09394 հսւ ընդհանուր մակերեսով հողամասի 
նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրապևտվող զույք; իսկ ինքնակամ կառուցված 217.26 քմ 
արասւքաիև /193.4քմ ներքին/ մակերեսով շեևք շիևությունները ճանսւչել ինքնակամ։
2. Գավսա համայնքի Կարմիրզյուղ Վսւզզեև Սարգսյան փողոց թիվ 5 հսւսցեում ինքնակամ 
կառուցված 217.26 քմ արտւսքաին /193.4քմ ներքին/ մակերեսով շեևք շիևություևևերից 162.63 քմ 
արտւսքսփև /143.7քմ ներքին/ մակերեսով բնակելի տունը /կառուցված 2015 թ՜ին/, 1 /մեկ/ 
քառակուսի մետրի համսւր 1028/մեկ հազար քսանութ/ ԼԼ ղրսւմ՝ 162.63x1028^167 200/մեկ 
հարյուր վսւթսուևյոթ հազար երկու հարյուր/ ԼԼ ղրւսմ, իսկ 54.63 քմ արտաքսէին /49.7քմ ներքին/ 
մակերեսով ւսվտոտևւսկը /կառուցված 2020 թ՜ին/, 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի համար 617 /վեց 
հարյուր տասնյոթ/ ԼԼ ղրսւմ՝ 54.63x617- 33 800 /երևսուներեք հազար ութ հարյուր/ ԼԼ դրամ, 
ըևղհամևնը 167 200+33 800-201 000 /երկու հարյու ր մեկ հազար/ ԼԼ ղրսւմ սահմանվւսծ վճարով 
ճւսնաչել օրինական։
3. Բնակելի տանը տրամաղրել Գավառ համայնք ձացսաատ Թաղամաս Կւսրեյւսն փողոց 2-րղ 
փակուղի թիվ 11տուն հասցեն։
4. Շենք շիևությունները չեն հակւսսում քաղաքաշինակսւն նորմերին և ղրանց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզազրման, զեողեզիայի, չւսփազրմաև /հաշվառման/ և հողաշիևարարությսւև 
զործուևևություն իրականացնելու իրսւվունք ունեցող կսւզմակևրպա թյուննևրի /սւևձի/ կողմից 
տրվսւծ հատակւսզծերիև համապատասխան։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույթի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցմսւն միասնական ստորաբաժանում՝ զույքսւյին իրավուևքների պետական 
զրսւնցում կատսւրելու համար։
6. Որոշման կատարման հսկողությունր դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գրիգոր 
Րոշյւսնի վրսւ։

ԳԱ ՎԱ Ռ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ1 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստաեի Հաևրապետությաև Գեղարքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 &ՋրԶոզպխպՁքտՋրւտ@§րոՋւ1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 41-Ա

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻԽԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՕՐՐ-ԵԼԻ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ 

ԿԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ՝ ՏԻԳՐԱՆ 
ՄԱՀԱԿԻ ՏԵՐ-ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ ԸՆՂՀԱՆՈԻՐ ՀԱՄԱՏԵՂ ՄԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ 
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՈԻՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկակսւրվելով «Նորմասւիվ իրսւվակաև ականրի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րղ մասի, 
«Տեղական ինքնւսկաոավւսրմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35֊ րղ հողվածի 24) կեաի, «Ինքնակամ 
կւսոույցևերի օրինակաևացման և աևօրիևմւսև կսւրզր հւսսաաաելու մասին» ՀՀ կաուսվարությւսն 
18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կւսաարելու մասին ՀՀ կսւոավարության 05 
հուևվսւրի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշման հասաաավւսծ կւսրզի և ՀՀ Կսւոավարության 29.12.2005թ. 
«Հայսաաանի Հանրապետությաև քսպաքայիև և զյուղսւկաև րնակւսվայրերում 
ներրնւսկավւսյրայիև աշխարհազրակւսն օրյեկտների անվւսևակոչման, աևվանւսփոխության, 
անշարժ զույքի՝ րստ ղրա զտևվելու ե /կսւմ/ տեղակսւյման վայրի համւսրակալման, 
հւսսցեավորմսւն ու հսւսցեների պետական զրանցմւսն կսւրզր հաստատելու և հասցեների 
զրանցման յիւսզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիկ 2387-Ն որոշման մեշ յրւսցումևեր և 
կափոխաթյուևևեր կսւտարևլա մասին ՀՀ կսւոավարության 25.02.2021 յտ-ի Ի1 233-Ն 
պահւսևջնևրոկ, հիմք րևղաևելով որակւսվորում ունեցող սւնձ Արշսւկ Հևևրիկի Դավոյաևի 
/որւսկւսվորմաև վկայականի համար 0119 տրվսւծ 27.02.2012թ./ կողմից 26.12.2022թ֊ին արվւսծ 
ինքնակամ շինությունևերր հաշվաովւսծ յինեյու վերարերյսւլ չւսփսպրման տվյւսլևևյւի 
մուտքազրման 2022Ո.՚եՎՕԼ ծածկսւզիրր, «Հայր և որղի Դավոյաևներ» Ս Պ Ը ֊ի կողմից տրկւսծ 
հողամասի և շիևությունևերի հատակսսլծևրը, ինքնակամ շինւսրարակաև աշխատւսևքներ 
իրակւսնացրած աևձ՝ Գավաո համայնքի Սսւրուխան բնակավայրի Օրբեյի եղբայրևերի ւիողոց 
թիվ 1 հասցեի համասեփականւստեր /սեւի, վկայական Ի1 978176/ Տիզրան Մահակի Տեր– 
Սւսրզսյւսևի /ծևկւսծ 06.01.1987թ./ Գակւսո համայնքի ղեկավարին հասցեսւզրած ղիմումը և 
նկատի ունենալով, որ կաոույցի պահպանումը չի խախտում ւսյլ սւնձանց իրսւվունքները և 
օրենքով պահպսւնվող շահերր կամ վտսւևզ >ի սպաոևում քաղաքսւցիների կյսւևքին ու 
աոողջությանը, ինչպևս նսւև 0.13879 հսւ հողւսմւսսը չի զտևվում ՀՀ հողային օրևնսզրքի 60-րղ 
հողվսւծով սահմսւևկած սւսհմւսնափակումնևրի ցանկում և ինժևևերւստրանսպորտայիև 
օրյեկտների օտարմսւև կամ աևվտաևզությւսև զոտինևրում, շիևությունևերը կաոուցվսւծ չևև 
թաղւսքաշինակաև ևորմերի ու կւսևոևևերի Էւսկւսև խախտումներով և չեն ւսուսջացնում 
հարկադիր սերվիտուտ պսւհանջնյու իրավուևբ, որոշումեմ



1. Գավսւռ համայնքի Սւսրուխաե բնակավայրի Օրբեյի եղբայրևերի փողոց թիվ 1 հասցեում
ցանկող, 2012թ–իև ինքնակամ կւսռուցվւսծ 121.80 քմ արտաքին /96.90 քմ ներքին/ մակերեսով 
բնսւկեյի տունր 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 1028 /մեկ հազար քսաևութ/ ԼԼ դրամ, 
ըևղամևևը 121.80x1028-125300/մեկ հարյուր քսանհինց հսսյսւր երեք հարյուր/ ԼԼ դրամ և 35.40 
քմ արտաքին /30 .50 քմ ներքին/ մակերեսով հացատունը ն 11.17 քմ մակերեսով պարիսպը՝ 
1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 616.8 /վեց հարյուր տասնվևց ամբողջ ութ տասնորդական/ ԼԼ 
ղրսւմ, րևղամենր 46.57x616.8=28800/քսանութ հսւցսւր ութ հարյուր/ ԼԼ դրամ սւսհմւսնված 
վճարներով ճսւնաչել օրինական։
2. Որոշման ընղուևման օրվանից օրիևակաևացման համար սահմսւնված վճւսրևևրը 60-օրյա 
(Յամկեաում չվճարելու դեպքոււէ որոշումը համարվում է ումր կորցրած։
3. Անշարժ զույքին տրւսմադրել Գւսվաո համայնք, Սարուխսւև բնակավայր, Օրրելի եղբայրևերի 
փողոց, թիվ 1 հասցեև։
4. Սույն որոշոււկւ ուժի լքեր է մտնոււք հրւսպարակման հաշորղող օրր։

ԳԱ ՎԱ Ռ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ք. Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասասւեի Հանրապետութիւն Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գհպսւրքունիրի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\^ոզտ§եՁզսքօէսրՋՈ@^ասւ1.նօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկանի Ի1 42 ֊ Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Հ . ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 179/3,
Հ . ԱՐՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 179/5 ԵՎ Հ . ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 179/6 

ՀԱՍՑԵՆԵՐՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԵՐԸ ՄԻԱՎՈՐԵԱ1Ի ԵՎ ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՑԱԾ 
ՄԻԱՎՈՐ ԳՈԻՅՔԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԲԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմսափվ իրափսկաև ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1֊ ին հոդվածի 2-րդ մասի, 
«Տեդակսւև ինքևւսկսաավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի, «Հայաստանի 
Հաևրապևտությաև քաղաքայիև և զյուղական րնակավայրերում նևրրևակավայրային 
աշխարհազրական օբյեկտևերի աևվանւսկոչմաև, անվանափոիւությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ 
դրսւ զտնվելու և /կամ/ տեղակւսյման վայրի համարւսկալմաև, հասցեավորմւսև ու հասցեևերի 
պետական զրանցմսւև կարզը հաստատելու և հւսսցենևրի զրսւնցմսւն լիսպոր մսւրմին 
սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փովտխությունևեր կատարևլու 
մասին ՀՀ կաոավարության 25.02.2021լծ–ի 233-Ն որոշման պահանջներով ու հսւշվի առնելով
ևշված հւսսցենևրի սեփականատէր Գսւզիկ Միհրանի Վոշիկյանի /ծևվսւծ 01.01.1970թ./ Գավաո 
համայնքի ղեկավարին հասցևւսզրված դիմումը, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Գավսա համայնքի Սւսրուխան բնակավայրի Հ.Աբրահամյաև փողոց թիվ 179/3 /սեփ. 
վկայական 1Կ20042022-05-0061/, Հ.Աբրսւհամյսւն փողոց թիվ 179/5 /սեւի, վկայական ԻՄ2072022– 
05-0016/ ն Հ . Արրահսւմյաև փողոց թիվ 179/6 /սեփ . վկայական Ի103012023-05-0013/ հասցեներում 
զտևվոդ անշարժ գույթերը միավորելե միավորվսւծ զույքին արամսպրել Գավսա համայնք, 
Սւսրուխան բնակավայր, Հ-Աբրահամյաև փողոց, թիվ 179/3 հւսսցեն։

ք. Գավաո



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի 2,անրաււ|եւոությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավար) համայնք

ԼԼ, Գեղարքունիքի ՜մարզ, ք. Գւսվաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՋ§հՋզՋք6էՅաո@§րոՋմ.օօա

Ո Ր Ո Շ ՌԻ Մ
10 2ՌԻՆՎԱՐԻ 2023թվակս։ևի Ի1 43-Ա

ԳՌԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՌՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Լիանա Ռազմիկի Ղանիելյաևը (անձնազիր 000810069, ԼԾԼ 7614700368 հաշվսաված ԼԼ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավսւո Դաշաոյան 1 նրր. տուն 8/ հանղիսանալով 
զույքսւհարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով շի կսսռարել զույքահսւրկ 
վճարելու սյարաականոևթյունները, ինչի կապակցությւսմբ 2022 թւիսկանի ղեկաեմբերի 15-ին 
«Վարչարսւրոևթյան հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվսւծի 1 ֊ին  մասի ,,բ՚՛ 
եևթակետի հիմքով Գավաոի համայնքաււյետարաևի աշխւսաակազմում հսւրուցվելէ վարչական վսւրույյՔ 
գոլյքահարկի զումարների զսւնձմսւն հարցի քնևությւսն նպատակով։ «Վարչարարության հիմուևքների ե 
վարչական վսւրույյվւ մասին» Լայաստաևի ձսւնրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցվսւծ 
և իրակաևացվւսծ վարչական վարույյ՚ծի ըևթացքում զոյւծի ւիասաակւսն հանզամաևքների 
բազմակողմանի, յրիվ ե օյղեկսփվ քննուբղսւև ւսրղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մսւրմինը հասւուսսւված է համարում հեահյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՌԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձւսմաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվսւծ ԼԼ Հարկային օյւեևսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հսւրկվող օբյեկտ համայւվող Գավաո համայնքի 05-001-0373-0048,05-001 ֊373-048 
կաղւսստրային ծածկազրերով հողսոոեսքը հաևղիսանում է Լիանա Ռազմիկի Դանիելյանի 
սեփւսկանություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրմաև եևթւսկա զույքահսւրկը կազմում է 45200/քւսոասուևհինզ հազար երկու 
հարյուր/ ԼԼ դյ՜ւամ, ինչը 2012-2021յ&թ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Լիանա Ռազմիկի 
Ղսւևիելյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահսւավածի զույքւսհարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճւսրելու արղյունբում աոաջւսցել է զույքւսհարկի համար տույժ 19000/տասնինև հազսղր/ ԼԼ դրամի 
չափով։
2022 յժվսւկւսնի ղեկաեմբերի 15-ին «Վսղւչւսրարության և ւիսյւչական վւսրույյօի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետսւրանում հարուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջանւսկւսևևրում 2023 թւիսկանի հուևվարի 09-իև հրավիրվևլ են վարչական վսւրույյվ՜ւ 
յսումներ, ոյփն մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 15.12.2022թ. ծանուցում Յշճ31՜Ջր.Ձա 
կայքում/Լիւսնա Ռազմիկի Դանիևլյաևը։ Վերջինս չ|ւ նևրկսւյացել վսղւչական վարույթի լսումներիև։
09.01.2023)3. վսղւչական վարույթի լսում1ւերն իրակւսնացվելեն պսոռշաճ ծսւնուցված Լիանա Ռազմիկի 
Դանիելյւսևի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սւսհմանաղրությւսն 45-րդ հոդվսւծի համաձւսյե՝ յուրաքւսևչյուր ոք պւսրւռսւվոր է օրենքով 
սւսհմւսնւ|ած կարզով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքւսզրվող պարտաղիր այլ վճարումներ։
Համաձսղն ԼԼ Հարկային օրենսզրքի 224-րդ հողվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությւսն իրավուևքով պւստկաևող հայւկման օբյեկտ հւսմարւխղ անշարժ զույքի համար 
սահմւսևված կարզով Հւսյաստանի Հանրւաղետության հւսմայնքների բյուջենեյւ վճսւրվող տեղական հարկ 
Լ, որը կախված չէ հսւրկ վճսւրողների տնտեսական զործունեությւսն ւսրղյունբներից։
Համաձսղն ՀՀ հսղմլւսյին օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմւսկեյւպությունները ե ֆիզիկակւսն սւնձինք 
ւսևշսղւժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րղ հողվածի Յ ֊րղ  մասով սահմանված 
ղեւղքերում ու կարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտսւվորության գումարները / անշարժ 
զույքի զտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տսւրվւս դեկտեմբերի 1 ֊ը  նևրսայսւլ 
հաշվի սանելով սույն հողվսւծով սահմանված սաանձնսւհատկությունները։
Համաձսղն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 46 ֊րղ  հողվածի տեղական հւսրկերի զծով հարկային 
պւսրտավորությունների կատարում/մւսրում/ է հւսմւսրվում Օրենսզրքին հաւքասւատասխւսն 
հաշվարկված վճարմւսն ենթակահւսրկի, ինչւղես նաև ղյոս զծով տույժերի և /կամ/ տուզաևքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պւսրտավորությունը հաշվսաող տեղական 
բյոլջեի զաևձասյետական հաշվին։ Հւսմաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401 –րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժւսմկետներից ուշացնելու ղնպքում ժւսմկեաաևց յուրաքւսևչյուը օրվա հսւմաը 
հարկ վճարողը կամ հւսրկային գործակալը վճարում է; տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
Համւսձայն «Տեղական ինքևակսաավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարդ 
որպես սեփական յփազորություն, օրենքով սահմանված կսղւզով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
զսւնձումը, ինչւղես նւսե տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճսղւները չվճարող ւսնձանց նկատմսւմբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրստում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վևրոզրյսւլից ե ղեկավարվելով ՀՀ Սահլքլսնաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրևնսզրքով, «Նորլքատիվ 
իրսւվական սմրռերի մասին», «Տեղական ինքնակսաւսվարման մասին», «Վւսրչարարությսւն հիմունքների 
ե վարչական վսւրույյփւ մասին» ՀՀ օրենքի 53 րղ, 58 60 ֊րղ  հողվածներով, որոշումևմ

1. Լիանա Ռազմիկի Դւսնիելյանից հօզոսո Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընղսւմենը 
64200/ւիսթսունչորս հազար երկու հսւրյուր/ ՀՀ դրամ, որպես 05-001 0373-0048,05 001 373–
048 կաղաստրսւյին ծսւծկազրերով զույքերի զույքւսհւսրկերի զումւսր, ներաոյալ տուփերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքստկվել Գավառի համայևքապետին ղրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու սւմսվա ընթւսցքում կամ Հսղաստանի Հանրւսպետության վարչական ղատսղւան՝ 
երկւսմսյա ժամկեստւմ։
3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու ղեպքում, «Վւսրչարարությսւն հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողվսւծով սսւհմանված կարզով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծստւսյության միջոցով անբողոքարկելի 
ղառնւսլուց եոսւմսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրակւսնացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմւսն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օր վան հսւջորդող օրը։

20ՀՅ\ծ.
ք.Գտվստ



ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի 2,անրապեաությւսն Գեղարքոնէփքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՁVՁր^^Ջ§հ^^Ջբ6էԶր^ո(5)§աՁ^1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 44-Ա

ԳՈԻՅՔԱՃԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ձայկստամ Եղիազարի Տռեոյաեը (աեձեսպիր ՃՔ0660304, ձՕ՜ձ 2503620744, հաշվսաված 
ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո, Սարալանջւսյին փ.,36 ա ) հանդիսանալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պսւրաականությունները, ինչի կապակցությամր 2022 թվականի ղեկաեմբերի 15֊ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1-իև մսաի ,,բ" 
եևթսւկեաի հիմքով Գավաոի հւսմայնքապեաարաևի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական փսրույթ՝ 
դույքահարկի զումսւրների գսւնձման հւսրցի քննությսւն նպատակով։

«Վարչարարությսւն հիմունքների ն վարչական վարույյ&ի մասին» ձայասաաևի ճանրսւպետության 
օրենքով սահմանված կարզով հսւրուցված և իրակւսնացված վարչական վարույթի րևթացքում զործի 
լի աստ ակւսև հսւնզամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկաիվ քննությսւն արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հասաաաված է համարում հետնյալը.

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

ձսւմաձայև ԼԼ 2,ՔԲ–ի կողմից ւորւսմաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվւսոմսւն ու զնահատմաև 
տվյալևերի, \ ՚հ 2 .  2121 մակնիշի 34 հե 270,\ե\2 21120 16 V մակնիշի 47 2Լ 007 պետհամարանիշի 
փոխսւղրամիջոցները հանդիսանում են ձւսյկարամ Եղիազարի Տոնոյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ 
ձար կային օրենսզրքվ հանդիսանում 1 հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթւսկւս զույքահւսրկը կազմում է 74600/յոթաևասուևչորս հազար վեց 
հարյուր/ձձ դրամ, ինչը 2015– 2022թթ. ժամանակսւհատվածում փ  վճւսրվել, իսկ 2,ւսյկարամ Եղիազարի 
Տոնոյանի կողմից նշված ժամանակւսհատվածի զույքահւսրկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճւսրելու արղյունքում աոաջացել է դույքահարկի համար տույժ 18800/տասնութ հազար ութ հարյուր/ ԼԼ 
դրամի չափով։

2022 թվսւկաևի դեկտեմբերի 15-ին «Վարչարւսրությւսն և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին ւհսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքսւպետարւսնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանս։կաներում 2023 թվականի հունփսրի 09-իև հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվել է /հիմք 15.12.2022թ. ծանուցում 
Ձշմ3ար.3ա կայքում/ մայկարսւմ Եղիազարի Տոնոյսւնը։ Վերջինս չ|ւ ներկւսյսւցել վարչական վարույթի 
յսումներին։ 09 .01 .2023թ. վարչական վարույթիզսումներն իրականացվելեն պսոոշաճ ծսւնուցված 
մայկսւրամ Եղիազարի Տոնոյանի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎԲՐԲԻՄԸ

ձձ Սահմանաղրությւսն 45-րդ հողվածի համաձայէւ՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր Է օրենքով 
սահմանված կսւրղով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքային ըյուջև 
մոսոքաղրվող պսւրտաղիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսղրքի 239-րղ հոդվսւծի ւիո1սաղրսւմիջոցի գույքւսհարկը հարկ վճարողներին 
սեւիականության իրավունքով պատկւսնող հարկմւսն օըյեկտ համւսրվող փոիսսղւաւմիջոցիների համար 
սահմւսնված կարղով ձայաստանի ձան|ււսպետությսւն համայնքևերի ըյուջեևեր վճսւրվող տեղական հարկ 
ե, որը կախվսւծ չէ հարկ վճսւրողների աևտեսակսւն ղործունեության արղյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսղրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրսւմիջոցների գույքահարկ վճարողներ են 
համարում կաղմսւկերպույպուններն ու ֆիղիկսւկան ւսնձինք։ ձամաձւսյն ԼԼ ձսւրկային օրենսղրքի 46– րղ 
հողվածի տեղական հսւրկերի ղծով հարկային պսղոուսվորությունների կսւտարում /մարում/ է 
հւսմսւրվում Օրենսղյւքին համապատասխան հւսշվարկված վճւսրմսւն ենթւսկւսհարկի, ինչսյես նահ ղրա 
ղծով տույժերի ե ./կամ/ տուզսւնքնեյփ զումստների վճարումը համապատասխան հարկի ղծով 
պւսրտավորությունը հսւշվսաող տեղական ըյուջևի ղաևձւսպետական հաշվին։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսղրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժւսմկետւսնց յույւսւքանչյա ր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
ղործակալը վճարում է ւոույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսղրքի 251-րղ հողվածի 
կաղմւսկե|ւպություններն ու ֆիղիկսւկան սւնձինք փոխւսղրամիջոցների զույքւսհսւրկի տարեկան 
տոմարները իրենց պետական ղրանցմւսն /հաշվաուհսն/ վայրի համայնքի յղուջե են վճարում մինչհ 
հարկային տսւրվա ղեկսւեմբերի 1-ը ներսայալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնակսաավարմսւն մասին» ձձ օրենքի 38–րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմանված կարղով կազմսւկեյւպում է ղույքւսհարկի 
ղանձումր, ինչպես նսւհ տեղական հարկերը, լապտերը ե վճարները չվճսղաղ ւսևձւսնց նկատմամը 
օրենքով սահմանված կսւրղով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերողրյսւլից ե ղեկավսւրվելով ձձ Սւսհմանսւղրությամբ, ձձ հարկային օյւենսղրքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսև սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաուսվարման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53֊լւղ, 58 60 րղ հողվածներով. որոշումևմ

1. ձայկարսւմ Եղիսպարի Տոնոյանից հօղոսռ Գավսա համայնքի բյուջե ղսւնձել
ընղամենը 93400/իննսուներևք հսւղսղւ չորս հսւրյուր /  ձձ ղրամ որպես Vհ7. 2121 մակնիշի 34 &Լ 270, \ն \2  
21120 16 V մակնիշի 47 ՚ԼԼ 007 պևահամսւրանիշի փոխաղրւսմիջոցների գույքահարկերի ղումսւր, 
նեյոսոյսղ ւոույժևյւը։
2 Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսյւզով քողոքարկվել Գավսաի համսղնքսւպետին՝ ղրսւ ուժի մեջ 
Ա՜սւնելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթացքում կամ ձայսւսսսսևի ձւսնրապետությաև վարչական դատարան՝ 
եըկամսյա Ժամկետոս1։
Յ.Սույն ոյւոշման սյահւսնջևեյւը չկսսոարե|ու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րղ հողվսւծով սահմանված կարղով այն ենթակսւ է հարկւսղիր 
կատարմաև՜ ձձ ԱՆ ձսղմյաղիյւ կաաարումէւ ապահովող ծաոայությւսն միջոցով անբողոքւսրկե|յւ 
ղւսոնալուց եոամսյսւ ժամկեսւրոմ։
4. Սույն ոյւոշման կաաւսրման ընթացքի նկատմամը հսկողությունև իյււսկանացնոս1 է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մանում յւնւլունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորղող օյւը։

2մճՅթ. Ճ հՀ
ք. Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրսւպետության Գեղարքուեիքի մւսրզի Գավսա համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^Ջոզչւ§1՜ազՋրտարՁՈ@§աՋմ.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 45-Ա

ԳՈԻ8ՔԱ2.ԱՐԿ Ի ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Պապին Ավեաիքի Դարապանը (աևձևազիր 000941450, 2.0՛Լ 3011830169, հաշվառված 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո, Իսսւհակյան ւի. ,22 ւո ) հաեղիսաեալով 
զույքւսհւսրկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմաևված կարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարեղու պարաակաեություեեերը, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 15-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասիև» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթսւկեւոի հիմքով Գավաոի համայնքապեսւարաևի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումսւրների զաևձմւսն հւսրցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասիև» 2ւսյաստաևի ձանրապետության 
օրենքով սահմաևված կարզով հարուցված ե իրականացվւսծ վարչական վւսրույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևությւսն արղյունքում, բացահւսյտելով 
զործի բոլոր հանզամանքևերը, վարչական մարմինը հւսստատված է համարում հեսւեյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՌԻ 2ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

մամաձայն ԼԼ 2.ՔԲ–ի կողմից արւսմաղրված փոխսպրամիջոցների հաշվաոմսւն ու զնահատմւսն 
սոիալների, ^ 2  2121 մսւկնիշի 30 1Ղ 707,ՕԲ1ւԼ 0 ա 1 3 0  1.4 մսւկնիշի 30 ՐԲ 707 պետհամարւսնիշի 
փոխադյւամիջոցները հանղիսանում են Պսւսյին Ավետիքի Դարապանի սեփւսկաևությունը, ինչը ԼԼ 
Պարկային օրենսզրքվ հանղիսանում է հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճւսրմւսն եևթակւս զույքտհւսրկը կազմում է 59000/հիսունինը հազսւր/22. ղրամ, ինչը 2019– 
2022թթ. ժւսմաևակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Պապինբ Ավետիքի Դարապանի կողմից ևշված 
ժամանակսւհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանփսծ ժամկետում չվճւսրելու արղյունքում 
սաաջւսցել է զույքսւհարկի հսւմար տույժ 10000/տսա հազսւր/ 2,2. դրամի չափով։

2022 յծվակւսնի դեկտեմբերի 15 ֊իև «Վարչսւյոսրության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30 ֊րղ  
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի հսւմայևքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևսւկաներում 2023 թվականի հուևվարի 09-իև հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 15 .12 .2022թ. ծանուցում 
ՁշմՋրաաա կայքում/ Պապին Ավետիքի Դաբաղյւսևը։ Վերջինս չի ևերկայւսցևլ վարչական վարույթի 
լսումներին։ 09 .01 ,2023թ. վարչական վւսրույթի լսումներն իրակսւնացվել են պատշաճ ծանուցփսծ 
Պապին Ավետիքի Դաբւսղյաևի բւսցւսկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

I I  Սւսհմւսնւսդրությւսն 45-րրլ հոդվածի համւսձայե՝ յուրաքւսնչյուր ոք պւսրտսոիւր է օրենքով 
սահմանված վարդով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսոռարհլ պետական կսւմ համայնքւսյին բյուջե 
մոսոքադրվող պւսրաադիր այլ վճարումներ։
Հսւմաձւսյն ԼԼ Պարկային օրենսգրքի 239- րդ հոդվածի վւոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականությւսն իրավունքով պաականոդ հւսրկմսւն օբյեկա համարվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով Հայւսստաևի Հանրաւզետության համայնքների բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հարկ 
Է, որը կսփոիսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն արդյունքներից։
֊.ամաձայև ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցների դույքահւսրկ վճարողներ են 
համարում կազմակերւդությունևերև ու ֆիզիկական ւսնձինք։ ձամաձայն ԼԼ ձւսրկայիև օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկ երի դծով հարկային պարտւսվորությունների կւստարում /մւսրում/ է 
համարվում Օրենսդրքիև համապատասխան հաշվարկվւսծ վճարմւսն ենթակւսհւսրկի, ինչպես նաև դրա 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուդսւնքների դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
պւսրտւախրությոննը հսւշվառոդ տեղական բյուջեի դանձապետսւկաև հաշվին։
Հւսմւսձայն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժւսմկետանց յուրաբանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Հւսւևսձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինք վախսւդրամիջոցների գոլյքահարկի տարեկան 
դոս1ւսրները իրենց պետական դրանցմւսն /հաշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվւս դեկտեմբերի 1-ըներաոյալ։
Համաձւսյն «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմսւկերպում է դույքահւսրկի 
գանձումը, ինչպես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարոդ անձւսնց նկատմամբ 
օրենքով սւսհմաևված կարգով կիրււաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևևլով վևրոդրյալից և դեկաւ|արվելով ԼԼ Սահմւսևադրությւսւ1բ, ԼԼ հարկային օրեևսդրքուի «Նորմատիվ 
իրավակաև սւկւռերի ւէասին», «Տեղական ինքնակաոսւվարմսւն ւէասիև», «Վարչարարության հիմունքնհրի 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվածներով, որոշում ևմ

1. Պապին Ավետիքի Դւսբսւրլյւսնից հօդուտ Գւսվսա համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 69000/վաթսունիը 
հազար/ ԼԼ գրաւէ որպես ՆՃ2 2121 մակնիշի 30 7 7  707.ՕԲՐԼ (3019180 1.4 մակնիշի 30 ԲԲ
707 ւդետհամարաևիշի ւիոխւսդրամիջոցների զույքահարկերի զումար, ներսայսւլ սաւյժերը։
2. Մույն որոշումը կարող Է վարչական կարգով բուլոքարկվեյ Գավաոի համայնքապետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվւս ընթացքում կամ Հայւսստանի Հաևրապետությւսն վարչական դատւսրւսն՝ 
երկամսյա ժամկետում։
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատստելու ղեպքում, «Վարչարարության հիււուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88-րդ հոդվւսծով սահմանված կարգով ւսյև ենթսւկւս Է հարկադիր 
կատարմւսև՝ ԼԼ ԱՆ Հարկադիր կատսւրում1ւ ապահովող ծաոայությսւն միջոցով սւնբողոքարկեփ 
դւսոնալուց եոամսյա ժսւմկեսաււե
4. Սույն որոշման կատարլքան ընթսւցքի նկսւտմաւքբ հսկուլությունն իրակաևացնում Է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում րևդունւհսն մասին օրենքով սահմւսնվւսծ պւստշսւճ իրազեկելու 
օր վան հսւջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍ3 ԱՆ

20& ր ՀյԼ2
ք.Գսւվսա ՜



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյւսսւռանի 2սւնրապ եւոության Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գւսւիսո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՅոզՋ§հՁզՁք6էՋրՅՈ@§աՁմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 46-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գևորզ Վաչիկի Մնացակաևյանը (անձևազիր 007965163, 2,02. 3112690468, հաշվաովսւծ 
22 Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համւսյևք, ք. Գավաո, Միբսւյելյան ւիող. 4ձկղ. աուև 11 ) 
հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի 
կւստարել զույքահարկ վճսւրևլու պարտակաևությունևերը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
ղեկաեմբերի 15-ին «Վարչարարությաև հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30 րղ 
հողւիսծի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարսւնի աշխատակազւ1ում 
հարուցւլել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումւսրների զւսևձման հւսրցի քևնությւսև նպատակով։

«Վարչարարությաև հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» 2այաստսւևի 2անրւսպետության 
օրենքով սահմւսևված կարզով հարուցված ե իրակւսնւսցւիսծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փսւստակւսն հաևզւսմւսևքների բազմւսկողմսւնի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզւսւհոնքներր, վարչական մարմինը հաստսւտված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2աւքւսձայն 22 2ՔԲ–ի կողմից տրամաղրվսւծ ւիոխսւդրամիջոցների հւսշվսաման ու զնահատման 
տվյալների, ՃՍԲ1 80 1.8 մակնիշի 24 ՕՍ 679, պետհւսմարսւնիշի ւիոխաղրսւմիջոցը հանղիսանում Է Գևորզ 
Վաչիկի Մևացականյանի սեփականությունը, ինչը 22 2սւրկային օրենսզրքվ հանղիսանում 1 հարկվող 
օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 107300/մեկ հարյուր յոթ հազար երեք 
հարյուր/22 դրամ, ինչը 2019 2022թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գևորզ Վաչիկի 
Մնւսցականյանի կողմից ևշված ժամանակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմւսևված ժամկետում 
չվճւսրելու այւդյունքում առւսջացել Է զույքահարկի համար սաւյժ 43200/քսաւսսուներեք հազար երկու 
հարյուր/ 22 դրամի չափով։

2022 թվսւկաևի ղեկաեմբերի 15-ին «Վււտչւսրւսրությւսև և վւսրչական փսրույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ” կետի հիմքով Գավաոի համայևքաւղետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակաևերոււք 2023 թվականի հունվարի 09-իև հրավիրվել են վարչական փսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսևուցվել Է /հիմք 15.12.2022թ. ծւսնուցում 
Ձշմսրսր.3ա կայքոււՐ Գևորզ Վաչիկի Մնւսցւււկաևյւսնը։ ՎԵրջինս չ|ւ ներկւսյացել վարչական վարույթի 
լսումն երին։ 09 .01 .2023թ. վարչական փսրույթի յսոււ(ևերև իրւսկւսնւսցվել են պատշաճ ծւսնուցվսւծ Գևորզ 
Վաչիկի Մնացակւսևյանի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սւսհմւսևւսդրության 45 ֊ր դ  հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւաարել պետական կամ համայնքային րյուջե 
մուտքադրվալ պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխսւդրամիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողնհրին 
սեփականության իրսւվունքով պատկւսնոդ հարկման օբյեկտ հսւմարվող փոիւադրամիջոցիների համար 
սահմանված կսւրդով Հայաստւսնի ձսւնրապետությսւև համայնքների րյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որր կախված չէ հարկ վճսւրոդների տնտեսական դործունեությսւն սւրդյուևքներից։
Հւսմւսձւսյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կադլքւսկերպություններն ու ֆիդիկւսկաև անձինք։ 2.ւսմաձայն ԼԼ Հւսրկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի ւոևղւսկան հսդւկերի դծու| հւսրկային պարտավորությունների կատսւրոււէ /մւսրում/ է 
համսւրվում Օրենսդրքին համւսպատասիսսն հաշվարկվւսծ վճւսրման ենթակահւսրկի, ինչպես նւսև դրա 
դծով տույժերի ե /կամ/ տուդւսնքների դումսւրևերի վճարումը համապատասխան հւսրկի դծով 
ս|սդւտաւ|որությունը հսւշվառող տեղական բյուջեի դանձսւպետական հաշվին։
ՀսւԱաձւսյն ՀՀ հսւրկւսյին օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճսւրոււքը սահմւսնված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաբանչյուր օյււիս հւսւէւսր հարկ վճարողը կամ հւսրկային 
դործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձւսյև ՀՀ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմսւկերսյությունևերն ու ֆիդիկւսկաև անձինք փոխւսդրամիջոցների դույքահարկի տարեկան 
դոււքարներր իրենց պետական դրանցմսւև /հաշվսւոմւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկային տւսրւիս դեկտեմբերի 1-ը նևրսայալ։
Համաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիւսդորություն, օրենքով սահմւսնված կւսրդով կւււզւ1ակերպում է դույքահարկի 
դւււևձումր, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարոդ անձւսնց նկատմամբ 
օյւենքուլ սահմաևւ|սւծ կւսրդով կիրւսռոււէ է համապատասխան ւփջոցևեր։
Ելնևլով վերոդրյալից և դեկավարվելով ՀՀ Սահւէանադրությաւէբ, ՀՀ հարկային օրենսդրքով, «Նորւհստիվ 
իրափսկան ակւոերի լքւսսին», «Տեղական ինքևակւսուսվարմսւն ւէւսսիև», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58 60 րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Գեորդ Վաչիկի Մնսւցսւկանյանից հօդուտ Գավաո հւսմայնքի բյուջե դանձել ըևդսւմեևը 150 500/մեկ 
հարյուր հիսուն հազար հիևդ հարյուր/ ՀՀ դրաւք որպես ՃՍ01 80 1.8 մակնիշի 24 ՕՍ
679 պետհամարանիշերի ւիոխադրամիջոցների դույքւսհսւրկերի դոււհսր, ներւսոյւսլ տույժերր։
2. Մույև որոշումը կւսրող է վարչական կւսրդով բոդոբւսրկվել Գաւիւաի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մանելու օրվւսևից երկու ամսվա ըևթացքում կամ Հւսյաստսւնի Հաևրապետությւսն ւ|արչակսւն դատարան՝ 
երկամսյսւ ժւսմկետոււք:
Յ.Սույն որոշման ււյւսհւսևջևերը չկատարելու դեպքոււք, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչակւսն 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդւիսծով սահմանված վարդով ւսյև եևթակւս է հարկադիր 
կասոսրման՝ ՀՀ ԱՆ Հւսրկադիր կատսւրոււ1ն աւդւսհովող ծւսոայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դւսոնւսլուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւստւսրմւսև ընթսւցքի նկատմամբ հսկողութիւնն իրականսւցնոււ1 է Գավսա համայնքի 
ղեկւսվարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընդունման մասին օրենքով սահմանվւսծ պատշաճ իրազեկելու 
օյոկսն հսւջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

204յՅթ •
ք.Գավսա



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձաևրապետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո հաւէայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գսււխա, (0264)23423, (0264)22338 §ա/տեզՁփւՅզՁթ6արաւ@&րոՋմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 47-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Դսւվիթ Վւսչւսզաևի Սւսրզսյսւնը (սւևձնազիր Ճ.Տ 0470426, ձ՚Ծձ 2703880626, հաշվսաված 
ձձ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ.Նորւսաուս Գետափի ւի. տ 8) հանղիսանալովզույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կատարել զույքահարկ վճսւրելու 
պարտականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 19-ին «Վւսրչարարության 
հիմուևքների և վարչական ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթւսկեաի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարանի աշխաաակւսզմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զսւնձւէաև հւսրցի քննությւսն նպատակով։

«Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրւսպետության 
օրենքով սահմւսնված կարզուլ հարուցված և իրականացփսծ վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզաւքւսնքևերի բազմակողւէանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հւսստատված Է հաւհսրում հետևյսղը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխսւղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման 
տվյւսլների, \՚ՕԼԲՏ\ձրՃՆՏ1\՚ ՕՕԼՐ 1.9 701 մակնիշի 47 2Լ 047 ւղետհամւսրւսևիշերի փոխաղրամիջոցը 
հւսևղիսանում Է Դավիթ Վաչազւսնի Սարզսյւսնի սեւիւսկանությունը, ինչը ձձ ձարկային օրենսզրքվ 
հսւնղիսանում են հարկւխղ օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման եևթւսկա զույքահարկը կազւէում Է 88000/ութսունութ հւսզսւր/ձձ ղրամ, ինչը 2015– 
2022թթ. ժամանակահատվսւծում չի վճսւրվևլ, իսկ Դւսվիթ Վաչազւսնի Սարզսյւսնի կողմից նշված 
ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
աոաջացել Է զույքւսհւսրկի համար տույժ 29204/քսանինն հազար երկու հարյուր չորս/ ձձ ղրսւմի չափով։

2022 թվակւսնի ղեկտեմբերի 19-ին «Վայւչարարության և վսղ՜ւչւսկան վւսրույյծի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանոււք հարուցված վարչական 
ւիսրույթի շրջանսւկաևերում 2023 թվականի հուևվարի 10-իև հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 19 .12 .2022թ. ծանուցոււէ 
32մՋար.Ջա կայքում/ Դւսվիթ Վաչազւսնի Սսւրզսյանը։ Վերջինս չի ևերկսւյացել վւսյւչւսկսւն վարույթի 
լսումևերին։ 10 .01.2023յ&. վարչակւսն վւսրույթի լսումներն իրակւսնացվելեն պատշաճ ծանուցված Դավիթ 
Վաչազւսնի Սսւրզսյանի բացւսկայությւսւէբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐ11ԻՄԸ

22 Աահմանադրությւսն 45-րղ հոդվածի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարաաւիւր է օրենքով 
սահմանված կւսրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքադրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
2ամաձսւյն 22 2սդւկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի վախսւդրւսմիջոցի դույքահարկր հարկ վճսդաղներին 
սևւիւսկւսնության իրաւխւևքով պւստկւսնոդ հարկմսւն օբյեկտ համսւրվալ փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված կարդալ 2սւյաստաևի 2անրապետության հւսւնսյնքների քյուջեներ վճւսրվող տեդսւկան հարկ 
է, որր կախվսւծ չէ հարկ ւ|ճարողների տնտեսւսկան դործունեությսւն արդյունքներից։
2ամաձւսյև 22 հւսրկայիև օրենսզրքի 240-րդ հոդվւսծի փոխադյւաւքիջոցնհրի դույբահարկ լղարողներ են 
հւսմսւրոււք կսպլքակերպություններն ու ֆիզիկսւկաև անձիևք։ 2ամաձսդն 22 2ւսրկսդին օրենսզրքի 46 ֊րդ 
հոդվածի տեղական հարկեյփ դծով հւսրկային պարտսոխրություննեյւի կւստւսրում /ւհսրում/ է 
հւսւհսրվում Օրենսդրքին հւսւնսպատասխան հաշվարկւլած կճւսրմսւն եևթակահարկի, ինչւդես նաև դրւս 
դծով սւույժերի և /կամ/ տուդսւնքների դոււհսրների ւխարումր համապատասիւան հւսյւկի դծով 
սրսրտավորություևը հաշվւսոող տեղական րյուջևի դւսնձւսւդետակւսև հւսշվին։
2աւքսւձայև 22 հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հւսրկի ւխարումը սահւքւսևված ժւսւ(կետևերից 
ուշացնելու դեւդքոււք ժաւքկեւռանց յուրաքւսնչյուր օրվսւ հաւհոր հարկ վճարողը կսս( հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։ 2ւսմաձայն 22 հսւրկւսյին օրեևսդյւքի 251 ֊րդ հոդւիսծի 
կադմւսկերպություննեըն ու ֆիդիկակսւն անձիևք ւիրվսադրամիջոցևերի զույքսւհարկի տարեկան 
դումարնեյւր իրենց պետական դրանցւհսն /հաշվսաւ1ան/ ւ1այրի հաւ1ւսյնքի յ՝յուջև են վճւսրում մինչե 
հարկային տարվւս դեկտևւքբեըի 1-ը նեյււսոյալ։
2ամւսձւսյն «Տեղական իևքնակաոավարմաև մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփւսկսւն լիսւզորություն, օրենքով սահմաևված կսւրզով կւսդմակերպում է զույքսւհարկի 
դտնձումը, ինչպես ևաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրոդ սւնձաևց նկատմսւմբ 
օրենքով սահմանված կարդալ կիրսաում է հւսմւսսյաւուափսսն ւփջոցնհր։
Ելևելով վերոդրյւսլից և ղեկավւսրվելով 22 Սահմանադյւությւսմբ, 22 հարկային օրևնսդրքով, «Նորւհստիվ 
իրսւվսւկան սւկւոերի մւսսին», «Տեղական ինքնւսկաուսվարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 րդ, 58-60 րդ հոդվածնևրով, որոշումեմ

1. Դա վիթ Վաչադւսնի Սարդսյանից հօդուտ Գավաո հսւմւսյնքի բյուջե դաևձել ընդամենը 117 204/մեկ 
հարյուր տասնյոթ հազար երկու հարյուր չորս/ 22 դրամ որպես Վ՜ՕԼ&Տ\^ՃՕա ՕՕԼՐ 1.9 701 մակնիշի 47 
՚Հ.Լ 047 պեւոհամարսւնիշերի վախադրսւմիջոցի դույքահարկերի դոււհսր, ևերաոյսւլ աույժերր։
2. Սույն որոշումը կարող ե ւիսրչական կւսրդով բողոքարկվել Գավաոի հաւէայևքսւսյետին դրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու սւմսվսւ ընթւսցքում կամ 2սւյաստանի 2անրւսւդևտությաև վարչական դատարան՝ 
ե ր կա մ սյ ա ժսւմկ և սւո ււ1:
Յ֊Սույն որոշման պահանջները չկսւտաըելու դևպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 -րդ հոդւիսծով սահմաևված կւսրդով այն ենթսւկւս է հարկադիր 
կասոսրման՝ 22 ԱՆ 2արկւսդիր կատարումն ապահովող ծաոայությսւն միջոցով անբոդոքարկեփ 
դառնալուդ եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարմւսն ըևթսւցքի ևկասւմւսմբ հսկողությունև իրականւսցնում է Գավւսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սռւյն որոշումն ուժի մեջ է մանում ըևդունման Ա՜սւսին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օյւվւսն հաջորդող ււլւը։

/
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ք. Գավաո ^



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հսւնրապեւոությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §̂ VՋր̂ ^Ջ§հՋ̂ Ջթ6էՋ̂ ՋՈ(ց)§աՋ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
10 ՀՌԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաեի Ի1 48–Ա

ԳՌԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՌԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՌՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Անղրանիկ Սուրեևի Շուքուրյաևը (աևձնսւզիր ՃՍ0306073, ՀԾՀ 1810540380, հաշվսավսւծ 
ԼԼ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո, Նալբաևղյաև փող. 7 փկղ. տուն 5 ) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ԼԼ հւսրկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի 
կսւաարել զույքահարկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կսւպակցությամր 2022 թվականի 
ղեկաեմբերի 15 ֊իև «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավաոի համայևքապեաարաևի աշխւսւռւսկազմում 
հսւրուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հսւրցի քևնությւսն նպատակով։

«Վարչարարությաև հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրսւպետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսնզամւսևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոյւ հանզամանքևերր, վարչական մարմինը հասաատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայև ՀՀ ՀՔ Բ ֊ի  կողմից արամաղրված փոխաղրամիջոցների հւսշվաոմաև ու զնահաաման 
ավյւսլների, \ ՚\ 7 .  2105 մակնիշի 34 ՃՍ 019, պեահամարանիշի վախաղրամիջոցը հանղիսանում է 
Անղրանիկ Մուրենի Շուքուրյսւնի սեփսւկանությունր, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքի հանղիսանում են 
հարկվող օբյեկսւ։

Գույքի համար վճարմւսն եևթակա զույքահարկը կազմում է 30800/երեսուև հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 
ինչը 2018–2022թթ. ժսւմաևակահաավածում չի վճսւրվել, իսկ Անղրանիկ Մուրենի Շուքուրյանի կողմից 
նշված ժամանակւսհաավածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկեառւմ չվճարելու արղյունքում 
սաաջսւցել է զույքահարկի համար աույժ 8000/ութ հազար/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվականի ղեկաեմբերի 15 ին «Վարչարարությաև և վարչական փսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւևակաևեյ՜աւմ 2023 թվականի հունվարի 09-ին հրավիրւ|ել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 15.12.2022թ. ծանուցում 
ՋշժսրՁրտա կսւյքում/ Անղրանիկ Սուրեևի Շուքուրյաևը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչւսկան վարույթի 
լսումներին։ 0 9 .0 1 .2023լւ>. վարչական ւիսրույթի լսումներն իրակւսնւսցվելեն պատշաճ ծւսնուցված 
Անղրանիկ Սուրեևի Շուքույղանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՃԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

2.֊. Սահմանադրոլթյտե 45-րդ եոդվւսծի եւսմաձսդե՝ յուրաքւսնչյուր ոք պւսրտսւվոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով ն չափով մուծեդ հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համսդնքւսյին բյուջե 
մուտքւսգրվոդ պարտսւդիր այլ վճարումներ։
–.ւսմաձայն ԼԼ 2.ւսրկսւյին օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականությաև իրսւվուևքով պատկանող հսւրկւհսն օքյեկտ համայւվող փոխւսդրամիջոցիևերի համար 
սահմանված կսւրդով Հայւսստաևի ձանրապետությսւն համսդևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցնեյփ դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինք։ Համւսձայև ԼԼ ձար կային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պւսրտավորությունևերի կատարում /մսւրում/ է 
համսւրվում Օրենսզրքին համապատսւսխաև հաշվարկված վճւսրմաև ենթակւսհւսրկի, ինչպես նաե դրա 
զծով տույժերի ն /կամ./ տուզսւնքների զումարների վճարումը համապատաւփւան հարկի դծով 
պարտավորությունը հւսշվաոոդ տեղական բյուջեի զանձապետւսկան հաշվին։
Համսւձւսյն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմսւնված ժամկետևերից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրաքւսնչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
զործտկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Հւսւհսձայն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 251 ֊րդ հոդվածի 
11 ա դ մ ա կ հ րպ ո ւ թ յ ո ւ ևն ե ր ն ու ֆիզիկական ւսնձինք փոիոսդրւսմիջոցների գոլյքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրւսնցմւսն /հաշվւսոման/ վայրի համայնքի բյուջե ևն վճարում մինչե 
1ոսրկայիև տարվա դեկտեւփերի 1 ֊ը  ներաոյալ։
Համաձւսյն «Տեղական ինքնակառւսվարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կւսզմակերպում է գոլյքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրող ւսնձւսևց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրգով կիրւսռում է համապասւասխւսն միջոցնեյւ։
Ելևևլով վերոգրյւսփց և ղևկավւսրվևլով ԼԼ Սահմւսևադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվակաև ակտերի մասին», «Տեդւսկւսև ինքնակսաւովւսրման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օյւենքի 53-րդ, 58 ֊60 –րդ հոդվածննրով, որոշումևմ

1. Աևդրւսնիկ Սուրևնի Շուքուրյանից հօգուսւ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմեևը 38 
800/երեսուևութ հազար ութ հսդդուր/ ԼԼ գրաւէ որպես \էձ7, 2105 ւհսկնիշի 34 ՃՍ 019, պետհսսհորւսնիշի 
փոիոսդրամիջոցի գույքւսհարկերի գումար, ներւսռյսդ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վւսրչակւսև կւսրգով բողոքարկվևլ Դաւիսրփ համայևքաւդետիև դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա ընթւսցքում կւսմ ձւսյւււ սա անի Հւոնրապևտության վարչական դատարան՝ 
ե յ ւ կ ւսմ ս յ ա ժւս մկ ե տ ո ււI:
Յ.Սույն որոշման ւդահւսնջները չկսւտւսրելու ղեպքում, «Վարչւսրարությսւն հիմուևքների ն վարչական 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88 դւդ հոդվսւծով սահմւսնւիսծ կարգով այն ևնթտկւս է հւսրկւււդիր 
կսւտււդւմւսն՝ ԼԼ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծւսոայությւսն միջոցով անբոդոքւսրկելի 
դաոնւսլուց եռւսւհդւս Ժաւքկետոււհ
4. Սույն որոշման կատսւրման ընթսւցքի նկատմւսմբ հսկոդույպունն իրակսւնսւցնոււ( է Գավւսո հւսւ1այևքի 
ղեկավարը։
5. Մայն որոշումն ուժի ւ(եջ է մտնում ըևդունմսւն մասին օրենքով սահւքւսևվւսծ պատշաճ իրսպեկեյու 
օըվաև հաջոըդոդ օրը։



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գաւիսո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅր6էՅրՅՈ(3)8աՅմ.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի Ի1 49-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Դավիթ Սաշայի Կարեյսւնը (աևձևազիր 003656055, ձՕ՚ձ 3002860565, հսւշվաոված 
ձձ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո, ձ– Աբրահամյան 4 փող. 2նրբ. տուն 3) 
հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկւսյին օրենսզրքով սահւքւսնված կարզով չի 
կատարել զույքահարկ վճարելու պարտակսւնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի 
ղեկտեմբերի 15 ին «Վարչարւսրռւթյաև հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1- ին մասի ,,բ" ենթակետի հիւէքով Գւսւիսոի համայևքապետարւսևի աշխատակազմում 
հւսրուցվել Է ւիսրչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հսւրցի քննությւսն նպատակով։

«Վարչարարության հիմուևքների և ւիսրչական վարույթի լքասին» ձայաստանի ձաևրսւպետության 
օրենքով սահմսւնվւսծ կւսրզով հարուցվւսծ ե իրակւսնացված վսղւչւսկւսն վսւրույթի րևթացքում զործի 
փաստական հւսնզաւ1սւնքների բազւէակողւհսնի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահւսյտելով 
զործի բոլոր հսւնզւսմանքներր, ւիսրչական մարմինը հաստատված Է հսոքարում հեաեյսղը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼ.ՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամաղրւիսծ փոխաղրամիջոցևերի հաշվւսուէան ու զնահատման 
տփալևերի, ՕԲՐԼ ԸՃ.Լ181Ն\ 2.0 I մակնիշի 34 Ս2 510, ւղետհաւէարանիշի ւիոիսսղրսւմիջոցր 
հւսնղիսանում Է Դավիթ Սւսշւսյի Կւսրեյանի սհփսւկանությունը, ինչը ձձ ձսւրկային օրեևսզրքվ 
հանղիսաևոււէ են հարկւլող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ևևթւսկա զույքահարկը կազւէում Է 58 000/հիսունութ հսպստ/ ձձ ղրսւմ, ինչը 
2018– 2022յծ|9. Ժւսմանակւսհաւռվւսծոււ1 չի ւլճւսրվել, իսկ Դավիթ Սաշայի Կւսրեյանի կողմից նշված 
ժաւքաևակսւհատվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժաւփետում չվճւսրելու արղյունքում 
աուսջւսցևլ ե զույքահարկի հւսմսւր տույժ 11 900,'տասնմևկ հազար ինն հայղուր/ ձձ ղրւսւքի չափով։

2022 թվականի ղեկտեմբեյփ 15-ին «Վսղւչարարության և վստչսւկւսև լ(նարույպի մասին» ձձ օրենքի 30 րղ 
հողփածի 1-իև լքասի ,,բ" կետի հիմբուլ Գսսիսրփ հւսմայևքւսպետարանում հսղաւցւիոծ վարչական 
վստույյփ շրջանսւկւսներում 2023 թվականի հունվստի 09-ին հրւսվիրվեյ են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին ւհսսևւսկցելու նպատւսկու( ււյատշւսճ ծւսնուցվել Է /հիւքք 15.12 .2022թ. ծանուցում 
ՅշմՅԼՅրտա կայքոււն Դւսվիթ Սւսշւսյի Կւսրեյւսնը։ Վեյւջիևս չփ ներկայսւցել ւիսրչսւկւսն վարույյ՜ծի 
լսումն երին։ 09 .01 .2023թ. փսրչւսկաև վւսրույթի լսումներն իրւււկւսնացվել են ւզատշւսճ ծանուցւիււծ Դւսւփթ 
Սաշայի Կարեյւսևի բւսցակւսյությաւէբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմսւնադրությւսն 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված կարզով հ չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւտարել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուտքսւզրվող պարասւդիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ձձ Պարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրսւմիջոցի զույքահարկր հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկմւսն օբյևկւո համւսրվոդ փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով ձայւսստանի ձւսնրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձամւսձայն I I  հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահւսրկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկակւսն անձինք։ ձամաձսւյն ձձ ձարկւսյին օրենսզրքի 46-րդ 
հոդւիսծի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորություևների կատւսրում /մւսրում/ է 
հւսմարվում Օրեևսզրքիև համապատասխան հաշվարկվսւծ վճւսրմաև ենթակահստկի, ինչպես ևաե դրա 
դծով սաւյժերի ե /կամ/ տուզւսնքների զումարների վճարումը համապատասխան հսւրկի զծով 
պսւրտւսվորությունը հաշվւսոոդ տեղական բյուջեի զւսևձապեսոսկան հաշվին։
ձամւսձայն ՀՀ հսւրկւսյին օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնված ժւսմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժւսմկհտանց յուրւսքանչյուր օյւվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
զործսւկալր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամւսձայն ԼԼ հւսրկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկսւկաև անձինք փոխադրամիջոցների զույքահսւրկի տարեկան 
զումարներր իրենց պետական զրանցմւսն /հւսշվաոմւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-ըներառյալ։
ձամւսձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդւիսծի՝ համայնքի ղեկավարդ 
որպես սեփական լիւսզորություև, օրենքով սահմանվւսծ կւսրզով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
զսւնձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճւսրոդ ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Երնելով վերոզրյւսլից ե ղեկավսւրվելով ՀՀ Սւսհմաևադրությամբ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով, «Նորմասփվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
հ վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվսւծնևրով, որոշումևմ

1. Դավիթ Սաշւսյի Կւսրեյանից հօզոսո Գսւվառ համայնքի բյուջե գանձել րնդւսմենր 69900/վաթսունինև 
հազար ինն հստյուր/ձձ դրամ որպես ՕՐԵԼ ՆՃԼ18ԲՃ 2.0 I մակնիշի 34 Ս2 510 պետհամարանիշի 
վւոխադրամիջոցի զույքահսւրկի գումար, նևրաոյալտույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բոդոքարկվել Գավաոի հսւմայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթսւցքամ կսս( ձայ սատանի ձանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
ե րկա մսյա ժւււ մկե տում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկսւտարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն ենթւսկւս Լ հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
դաոնալուց եուսմսյա ժւսմկեսաւմ։
4. Սույև ոյտշմաև կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունև իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդռւնման մասին օրենքով սահմանված ւդսոոշաճ իրազեկելու 
օրվսւև հաջորդող օրը։

20Զ3\ձ
ք. Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրւսպետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 յ^3ոզ3§1՜ազ3ր6է3ր3ո(ց)§րո3մ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
10 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաեի Ա 50-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՅՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Անդրանիկ Սլալի՜ւկի Կարապեայանը (անձնազիր 002630853, ՀԾՀ 2210670268, հաշվառւիսծ 
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավւսռ համայնք, ք. Գավաո, Ազւսւոաւէարտիկների փող. 54 ) հանղիսանալով 
զույքսւհւսրկ վճարող սուբյեկւո, ՀՀ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կարզով չի կսւաարել զույքահարկ 
վճարելու սրսրաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 15֊ին 
«Վարչարարույտյան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեսփ հիմքով Գավաոի համայնքապեաարսւնի սւշխաաակազմում հարուցվել Լ վարչական վսւրույթ՝ 
զույքսւհարկի զոււ1արների զանձմսւն հւսրցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրւսպհտության 
օրենքով սահւհոևված կարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսևզամանքևերի բազմակողւէանի, լյւիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հսւնզաւ1անքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձայև ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված ւիոխադրամիջոցների հաշվաոմաև ու զնահատման 
տվյալների, ՕՃ2 69 ւհսկնիշի 68 77  688, պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում է 
Անդրանիկ Ս|ավիկի Կարապետյանի սեփակւսնությունը, ինչր ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար ւ|ճսւրմւսն ենթակա զույքւսհարկը կազմում է 52400/հիսուներկու հւսզար չորս հարյուր/ ՀՀ 
ղյւամ, ինչը 2014֊2022թթ. ժամանակւսհատփսծում չի վճարվել, իսկ Անդրանիկ Սլաւփկի Կարապետյանի 
կողմից նշված ժամանւսկւսհսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
ւսրդյուևքում աուսջացել է զույքւսհսւրկի հւսւհսր տույժ 15600/տասևհինզ հւսզար վեց հարյուր/ՀՀ դրամի 
չւսւիուի

2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ին «Վարչւսրարությւսն և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1 ֊ին մսւսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարսւևում հարուցված վարչական 
վւսրույթի շրջանակաևերուլք 2023 թվականի հուևվարի 09-ին հրւսվիրվել են վարչական վւսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 15.12.2022թ. ծանուցում 
ՋշժՅրՋրտա կւսյքում/ Անդրանիկ Սլւսվիկի Կարապետյւսնը։ Վերջինս չի ներկայացել փսրչական վարույթի 
լսումներին։ 09 .01 .2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն ւզատշաճ ծանուցված 
Անդրանիկ Սլավիկի Կարապետյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմւսնադրության 45 ֊ր ղ  երպվածի հւսմաձայև՝ յուրւսքաևչյուր ոք սրսրտավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով ե չափով մուծելհարկեր, աուրքեր, կասսսրել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մոսոքսպրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
Համաձւսյն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 239-րւլ հողվածի փոխադրամիջոցի գույքւսհւսրկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավուևքով պսււո վանող հարկման օբյեկտ համւսրվող փոիսայրսւմիջոցիների համար 
սահմանված կարզով Հայաստանի Հանրապեաությսւն համայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հսւրկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյուևքներից։
Համաձսղն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկակւսն սւնձինք։ Հւսմսւձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 46-րդ 
հողվածի տեղական հարկերի զծով հւսրկային պարտավորությունների կսւտարում ,/մարում/ է 
հւսմարվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակահսւրկի, ինչսյես նւսհ դրա 
զծով տույժերի ն /կամ/ տուզսւնքների զոսհսրների վճարումր հւսլքապատասխւսն հարկի զծով 
պարտավոյաւթյունը հաշվառող տեղական բյուջեի զաևձապետակսւն հաշվին։
Համւսձսւյև ՀՀ հւսրկային օրենսզրքի 401 րղ հողւիսծի հարկի վճարումը սահմւսնւիսծ ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժւսմկետւսնց յուրաքւսնչյուր օրվսւ համար հարկ վճւսրողր կաւէ հարկային 
զործւսկւսլը ւխսւրում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Հւսւհսձւսյն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողւիսծի 
կւււզմւսկերպությունևերն ու ֆիզիկւսկսւն անձինք ւիոխաղրւսւէիջոցների զույքահարկի տարեկան 
զոսքարները իրենց պետական զրանցման /հաշւ|սաւհոն/ վայրի համւսյնքի բյուջե են վճարում մինչհ 
հարկային տւորւիս դեկտեմբերի 1-ը ներառյւսլ։
Համաձսւյն «Տեղական իևքնակսաավարմտն ւէասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողւիսծի՝ հւսւհսյնքի ղեկւսվարը 
որպես սեփակւսն լիւսգորություն, օրենքու) ււահմանված կայւզով կսւզմակերպում Է զույքահարկի 
զւսնձումր, ինչւղես նւսհ տեղակւսն հարկերը, տուրքերը ե վճւսրներր չվճարող ւսևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կայւզով կիրւսոում Է համապատասխան ւփջոցներ։
Ելնելով վերոգրյւսլից և ղեկավսդւվելու| ՀՀ Սահմաևադրությամբ, ՀՀ հարկային օյւենսզլւքուի «Նորմատիվ 
իյւսււիսկան ւսկտերի ւհսսին», «Տեղակւսն ինքնւսկաոավարման ւհսսին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
ե վւսրչակսւն ւիսրույթի ւհսսին» ՀՀ օրենքի 53 րղ, 58-60 րղ հողվածևերով, որոշումԼմ

1. Աևղրւսնիկ Սլւսվիկի Կարսւպետյաևից հօգուտ Գւսվւսո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 68 
000/փսթսունութ հազար/ ՀՀ դրամ որպես Օձ2 69 մակնիշի 68 22 688 ւղետհամարանիշի 
փոխւսղրսւմիջոցի զույքահարկի գումար, նևյոսոյալ տույմերր։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարզււվ բրպոքարկվելԳսւվսաի համայնքասլետիև ղրա ուժի ւէեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա ընթացքում կալք Հայաստանի Հանրսւպետության վարչական ղաւոսւրւսն՝ 
երկամսյա ժւսմկևտում։
3. Սույն որոշման ււյւսհւսնջևեյւը չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների և վարչակւսն 
ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդփսծով սւսհմաևւխւծ կարզով ւսյև ենթսւկւս Է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կւսւռւսրումն ապահովող ծւսուսյության միջոցով ւսնբողոքւսրկեփ 
դւսռնւսլուց եոամսյա ժամկետոււ(։
4. Սույն ոյւոշմսւն կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունև իրակսւնացևում Է Գավւսո հսււքայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնոււ1 րևդունւհսն մսւսին օրենքով սահմւսևված պատշսւճ իրազեկելու 
օրւիսն հսւջորդող օյւը։

20Ջթ– ձ
ք.Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ճայ աստ անի Հւսևրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեզւսրքուևիբի մարզ, ք. Գւսւխա, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՁփազսբօէՁրճո@§աա1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկանի 1Տք 51-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5-ՐԴ 
ԱՆՑՈԻՂԻ ԹԻՎ 5/1 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱ1՝ 

ՆԱ1ՍԱՏԵՄՎԱԾ ՀՈՊ.ԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԱՐՏԻԿ 
ՍԱՄՎԵԼԻ ԳԵՂԱՄՅԱՆԻ ԳՈԻ8ՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱԱՑԵ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևբը հաստաաոզ փասաաթղթերը չպւսհպաևված անհատական 
բնակելի տևերի կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրեևբով, «Տեղական 
իևբնակաոավարմաև մասին» ՀՀ օրենբի 35-րդ հողվածի 24) կետի և «Ինքնակամ կառույցների 
օրինւսկանացմաև ն տևօրինմսւն կարզր հաստատելու մասին» ՀՀ կսւոավարության 18.05.2006թ.
Ի1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատւսրեյու մասին ՀՀ կսւոավարության 05 հունվարի 2022թ–ի 
Իք 13-Ն որոշման հաստատվսւծ կսւրզի պահանջներով, ՀՀ Կաոավարությւսն 29.12.2005թ. 
«Հւսյաստանի Հաևրապևտությսւն բաղաբային և զյուղսւկան բևակավայրերում 
ևևրբևակավայրւսյիև աշխարհագրական օրյեկտների աևվաեւսկոչմւսև, անվանափոխության, 
անշարժ զույբի՝ րստ ղրա ցանկելու ն /կսւմ/ տեղւսկայման վայրի հսւմարակւսլման, 
հւսսցեավորման ու հասցեների պետական զրւսնցման կարզր հաստատելու և հասցենևրի 
զրաևցման յիազոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ յրւսցումևեր և 
փոփոխությ ունենք կսւտարելու մասին ՀՀ կաոավարությաև 25.02.2021յ;>–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմբ րնղունելով 27.12.2022թ. տրվւսծ Գավւսոի հողային բսւրեփոխումևերի ն 
սեփակսւնաշնորհմաև հւսևձնաժողով|՜ւ 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից բաղփսծբը, րստ օրենբի 
ժաուսնզության իրավունբի վկայսպրով /տրվւսծ 01.08.2022թ–իև/ զույբի նկատմամր ժաոանզ 
Մարտիկ Սամվելի Գեղամյսւևի/ծնկած 05.05.1963թ–ին/ լիազորվսւծ աևձ ժորա Վսպինակի 
Կւսրապետյաևի /ծնվսւծ 2 0 .0 2 .1961թ–իև/ դիմումը, որսւկավորում ունեցող սւնձ ԹաթուլՄշոտի 
Զաևոյանի /որակավորման վկայականի հսւմւսր 0310 տրվսւծ 05.12.2013թ/ կողմից 2 6 .12.2022թ–ին 
տրվւսծ ինբնւսկւսմ շինություևները հսւշվառված լինելու վերաբերյալչսւփազրման տվյսւլների 
մուտբազրման 2022ք\՝/ՈՏՅՃ ծածկագիրը, «Դավիթ Առաբելյաև» ԱՁ-ի կողմից տրվսւծ հողամասի 
ու շևնբ-շիևություննեյւի հւստւսկազծերր, համսւձւսյն որոնց Գավաո համայնքի Հացաոատ 
թաղսւմասի Հենրիկ Աբրահամյան փողոց 5-րղ անցուղի թիվ 5/1 հսւսցեում զտնվող ընդհանուր 
հողսւմասը չափսւզրվել Է, հւստկացվեյ Է 0.09 հւս, ինչը փաստացի կւսզմում Է 0.08890 հսւ, որը 
Մարտիկ Սամվեյի Գեղամյանիև /ծնկած 05.05.1963թ֊իև/ ժաուսնզության իրւսվունբով 
պատկանող հողամասն Է և հաշվի առնելով, որ օրինական կաոուցվսւծ 216.40 քմ ընդհանուր 
մակերեսով շենք-շինությունների/կառուցված 1962֊1970թթ./ կաոուցման ու սպասարկման 
համար անհրաժեշտ 0.08890 հա հողամւսսը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրբի 60-րղ հողվածով 
սահմանված սահմանսւփակումների ցւսնկում, ինչպես նսւև ինժեևերւստրանսպորտւսյին



օբյնկւոևերի օաւսրմաե գոաիներում, չի սաաջսւցնում ււևրվիտոսռ, որոշումեմ

1. Գերականզնևլ Գսւվառ համայնքի մացսաատ թաղ ա մասի ձևնրիկ Աբրահւսմյաև փողոց 5 ֊րդ  
սւնցուղի թիվ 5/1 հւսսցեում գանվող ցույքայիե միավորի եկատմամբ Մարսփկ Սամվելի 
Գեղւսմյանի /ծևվսւծ 05.05.1963թ֊ին/ հողօգաազործման իրավուեքր, բնակելի տան կաոուցման ն 
սպասարկմսւև համար հաակացված հողամասի ղույքային իրավունքներր ճաևսւչելով նրսւ 
սեփակսւնությաև իրավունքը 0.08890 հսւ ընդհանուր մակերեսով հողամւսսի և օրինական 
կաոուցված 216.40 քմ ըևղհւսնուր մակերեսով շինություևևերի /կսաուցված 1962֊1970թթ./ 
ևկսւամամբ՝ որպես օրինական աիրապևտվող գույք։
2 . 2019թ–իև ինքնակամ կւսոուցվահ 28.9 քմ մակերեսով սւնասնաշենքը ճանաչել որպես 
ին քև սւ կ ա մ շիևո ւթյ ուն։
3. Անշարժ գույքին տրսւմաղրել Դսւվաո համայնք, ձսցառւստ թսւղամաս 2.ենրիկ Արրահւսմյան 
փողոց, 5-րդ անցու դի, թիվ 5/1 հասցեն։
4. Շեևք-շինությունևերր տեև հակասում քադաքաշինսւկաև նորմերին ե դրսւնց մակերեսները 
որոշվում են քսւրաեզազրմաև, զևոդեղիայի, չւսփազրման /հաշվառմսւն/ ն հողսւշինարարությւսն 
դործունեություն իրականացնելու իրսւվունք ունեցող կսպմւսկերպությունևերի /աևձի/ կողմից
ս ւ ր լիս ծ հ ա տա կւս ղծև ր ին հ ա ւ1 ա պ ա տաս խւս և:
5. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ ղույքի կադաստրի պետական կուէիտեի անշարժ 
զույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքւսյին իրավանբների պետական 
դրսւեցու մ կսւաարևլու համար։
6. Գրոշմւսն կսւտարմսւն հսկողությունր դնել Գսւվառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրւս։

Հ Ը
ք.Գսոիւա



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյսաւոանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեզարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^Ջ^ոզս§հՋզսբԸէսրա@&աՋւ1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւնի Ի1 52-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԵՏՐՈՎԻ ՓՈՂՈՑ 5-ՐԴ ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 1 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍ Աք ՝Կ ՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍ ՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻ ԹՅ Ո ԻՆՆ ԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄՐ ՕՀ ԱՆՋԱՆ ԼՈԻԿԱՇԵՆԻ ՕՀԱՆՅԱՆԻ, ՀԱՍՄԻԿ ԱՐՇԻԿԻ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍ3 ԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվևլով «Իրավաևքը հասաւսաող փաստաթղթերը չպահպաևվսւծ աեհաաակաե 
բնակելի անևրի կարզաւ|իճակի մասիև» 10.06.2008թ. ՀՀՀՕ-117-Ն օրենքով, «Նորմաաիվ 
իրավւսկաև ակաերի մասիև» ՀՀ օրենքի 1-ին հողվածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
իևքնւսկաուսվարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) կեաի և ՀՀ Կաոավարության 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրւսպետության քւսղաքայիև և զյուղակաև բնակսւվայրերում 
ևևրբնակւսվայրւսյիև ւսշխարհւււզրւսկան օբյեկտևերի անվւսևւււկոչմւսև, ւսնվւսնաւիոխության, 
անշարժ զույքի՝ րստ ղրսւ զտնվելու ե /կամ/ տեղսւկայման վայրի համսւրակալման, 
հասցեւսվորման ու հասցեևերի պետական զրաևցմօսն կարզը հաստատելու և հասցեևերի 
զրսւնցման իււսյոր մտրմին սահմանելու ւևսսին,, թիվ 2387-1. որոշմւսև մեջ լրացոււէներ և 
փոփոխությունևևր կւստարելու մասիև» ՀՀ կաուսւիսրությսւն 25.02.2021թ–ի 14 233-Ն 
ւզահաևջներով, հիլքք րնղուևեյով 27.12.2022յս. տրւիսծ Գւսվւսոի հրպւսյիև բարեւիոխումևերի և 
սևփականաշևորհմւսն հանձևւսժողուիւ 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քւսղվածքը, Գավաո 
համայնքի Պևտրովի ւիողոց 5-րղ ւիակաղի թիվ 1 հւսսցեի զույքի հսււ1ասեփւսկաևատեր Հասմիկ 
Արշիկի Հովհսւննիււյաևի /ծևվսւծ 15.09.1962թ֊ին/ դիմումը, «Ղավիթ Առսւքելյաև» ԱՁ-ի կողմից 
տրվւսծ հոդաւքւսսի և շիևությունևերի հատւսկազծերր, հւսմսւձտյն որոնց Գսւվւսո համայնքի 
Պևտրովի ւիողոց 5-րղ ւիւսկուղի թիվ 1 հւսսցեում զտևվող րնղհւսնուր հողաւ(ասր շաւիազրվևյ Է, 
հատկացվելէ 0.06 հա, ինչը փաստսւցի կազմոււէ I; 0.06235 հա, որը Հասմիկ Արշիկի 
Հովհւսևնիսյւսնին /ծնւիսծ 15.09.1962թ–ին/ րևղհաևուր հաւքատևղ սնփակւսնույօյւսն իրավունքով 
պատկանող հողամասն է և հւսշվի ւսոնեյով, որ օրիևւսկւսն կւսոուցվւսծ 334.40 թմ ւ1սւկևրևսռվ 
շևնր-շինությունների /կւսոուցվւսծ 1977թ./ կաոուցմւսն ու սպասւսրկլքւսև հւսմւսր ւսնհրւսժեշտ
0.06235 հւս հողամսւսր չի զտնվոււք ՀՀ հողւսյիև օրենսզրքի 60 ֊յպ  հողւիոծուլ ւււսհւէւսնվւսծ 
սւսհմւսնւսւիւսկումևերի ցւսնկում, իևչւզես նսւև ինժեևերւստրւսևսպորտւսյին օյղեկտների 
օւուսրմւււն զոտիներում, չի ւսոաջւսցնում սևրվիտոււո, որոշումեմ



1. Աերւսկանդնել Գավաո համայնքի Պեարովի փողոց 5-րդ փակուղի թիվ 1 հւսսցևում դտևվոդ 
դույքւսյիե միավորի նկատմամբ Օհանջան Լուկաշենի Օհսւևյանի /ծնվսւծ 06.01.1960թ–ին/։ 
ձւսսմիկ Արշիկի ձովհաևնիսյաևի/ծնված 15.09.1962թ–ին/ հողօդտադործմսւե իրավուևքը, 
բնակելի տան կառացմւսն և սպասարկմւսն համար հսւտկացված հողսւմասի դույքային 
իրավուևբևերը ճւսնաչելով ևրանց սեփականության իրավուևքը 0.06235 հա ընդհանուր 
մակերեսով հողսւմասի ն օրինական կստուցված 334.40 քմ ընդհանուր մակերեսով 
շինությունների /կառուցված 1977թ./ նկատմամբ՝ որպես օրինական սփրապետվոդ դույք։
2. Անշարժ դույքին տրւսմւսդրել Գավաո համայնք, Պևտրովի փողոց, 5-րղ փակուղի, թիվ 1 
հւսսցեն։
3. Սույն որոշումը ևերկայսւցնեյ ԼԼ անշարժ դույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
դույքի դրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ դույքային իրավունքևերի պետական 
դրւսնցում կատարեյու համար։
4. Որոշման կատարման հսկոդությունր դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Րոշյաևի վրա։

յ). Գ՚ավսա

\



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏԶԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյասաաևի ձաերսւպեսւությաե Գեղւսրքուևիքի մարզի Գւսվաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գսոիսո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՁոզՁ§1ազՁք6էՁրՁՈ@§րրա1.(։օա
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ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ձրանա ձւսյկի 1սւսնձրածյաևը (աևձնւսզիր 007409816, ԼԾԼ 2311750070, հւսշւիսռված 
ԼԼ Գեղարքունիքի մւսրզ, Գավւսո հւսմայնք, ք. Գավաո, Ազւսաությւււն ւիող 11շ/10) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճսղաղ սուբյեկւռ, ԼԼ հււղմյային օրենսզրքով սւսհւհսևված կարգով չի կաաարել զույքահւսրկ 
վճարելու ւղարասւկանությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվակսւնի ղեկաեւէբեյփ 15 ֊ին 
«Վււղւչսւրւսրության հիմունքևերի և վարչակւսն ւիպաւյթի մասին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊րղ հողւլածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթւսկեաի հիլքքուլ Գւսւիափ հւսմայևքապեաարանի աշխւսաակազւ1ոււ1 հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
գոլյքահարկի զոււէարների զաևձւէաև հարցի քևնության նւղաաւսկով։

«Վարչարարության հիմուևքների ե վարչական վսւրույյ&ի մասին» 2սւյասաանի 2,ւսնյւապետությսւև 
օրենքով սսւհմւսնված կարգով հսւրուցւիսծ ե իրւսկւսևացված վարչւսկան ւիորույթի ըևթացքոււէ գործի 
փաստական հանգամաևքների բւսզմակողմւսնի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսև ւսրղյունքում, բսւցահւսյւռելով 
գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձւսյն ԼԼ 2.ՔԲ–ի կողմից սւրամաղրւիսծ ւիոխաղրամիջոցևերի հաշվսաման ու գեահատմւսն 
տվյալների, 1ա\Ն 523 I մակնիշի 34 1Մ 611 պետհւսմււտսւնիշի ւխփսսղրւսմիջոցր հւսնղիսսւնոււք Է մրանտ 
ձայկի էսանձրսւծյաևի սեւիւսկսւնությունը, ինչը ԼԼ 2.ւսրկւսյիև օրեևսգրքվ հւսնղիսւսնում են հււղւկւ|ող 
օբյեկա։
Դույքի հսււէար վձայւմւսն եևթակա գույքւսհարկր կագւ1ոււ1 Է 251 500/եյւկու հարյուր հիսուեւքեկ հազար 
հինգ հւպղույւ/ ԼԼ ղրաւէ, ինչը 2015֊2022թյՅ. Ժամանւսկւսհատւ|ածոււ1 չի վճսւրվել, իսկ 2.րանտ ձսւյկի 
Խւսևձյււսծյւսնի կողւվւց նշւիսծ ժւսւ(ւսնակահւււտւ|ւսծի գույքւսհարկր օրենքով սահմանված Օամկևտում 
չւ|ճարելու ւսրղյունքոււէ ւսուսշացել Է գույքւսհւսրկի համար տույժ 76000/յոթսւևւսսունվեց հազար/ ԼԼ 
ղրսւմի չափուի

2022 թւիսկանի ղեկաեմբերի 15-իև «Վարչւսրարության ե վարչական վւսրույյցի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվւսծի 1-ին ւհսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի հսւմայնքապետարանում հարուցվւսծ վւսրչւսկան 
վարույթի շրջսւնականերուլք 2023 թվւսկաևի հունվսւրի 09-իև հրավիրւփլեն վարչական վարույթի 
լսումևեյւ, որիև լքւսսնսւկցելու նպատակով սյւստշւսճ ծաևուցւ(ել Է /հիլքք 15.12.2022թ. ծանուցոււ1 
ամՁրսր-Ձրո կայքոււք/ 2.րւսևւո մւսյկի 1սանձլււսծյաևը։ Վերջինս չի ներկսւյացել վարչական ւիսրույթի 
յսումներին։ 0 9 .0 1 .2023յօ. ւիսրչակւսն վարույթի լսոււքնեյւն իրականացվելեն ւգատշաճ ծանուցված 2րաևտ 
2սւյկի Իյլսնձրածյանի բացակայությւսմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաեադրությաե 45-րղ հողվածի համաձայև՝ յուրաքանչյուր ոք։ պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարզով ե չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կամ հտմայնքային բյուջե 
մուաքազրվող պարտւսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձսզն ձձ ձսւրկային օրենսղրքի 239-րզ հողվածի փոխաղրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օրյևկտ համարվող փոխսւղրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով ձայաստանի ձաևրսւպետության համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կւսխված չէհարկ վճսւրողների տնտեսական զործունեության արղյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համ՛արում կազմւսկերպություևներն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 46-րղ 
հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային սյւսրտավորությունների կւստւսրում /մսւրում/ է 
հսւմարվում Օրենսզրքիև համապատասխան հսւշվարկփսծ վճարմսւն ենթակւսհարկի, ինչպես նաև ղրսւ 
զծով տույժերի և /կամ/ տուզսւնքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
սյայոոավոյտւթյունը հսւշվսաող տեղական բյուջեի զանձապեսոսկան հաշվիև։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւևց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
զործակալը վճարում ե տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի 
կսպմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձիևք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
զումսւրները իրենց պետական զրաևցման/հաշվաոմւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինտհ 
հարկային տարվսւ ղեկտեմբերի 1 ֊ը  ևեյւառյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնսւկաոավարմտև մասին» ձձ օրենքի 38 րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքահարկի 
զանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոզրյալից և ղևկավարվևլով ձձ Սահմաևաղրությամբ, ձձ հարկային օյւենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնսւկաուսվարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 ֊յպ , 58 60 րղ հողվածևերով, որոշումևմ

1. ձրւսնտ ձայկի 1սւսևձրածյսւնից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել րնղւսմեևը 327 500/ևրեք 
հւսյղուր քսսւնյոթ հազար հինգ հսղւյուր/ ձձ ղրւսմ որպես 13;\1 XV 523 I մակնիշի 34 1Ա
611 պևտհամարանիշի փոխաղրամիջոցի զույքտհարկերի գումար, ներւսոյալ տույժերը։
2. Սույև որոշումը կարող է վարչական կւսյւզով բողոքարկվել Գավաոի համսւյնքապետիև՝ ղրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրփսնից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական ղատարսւն՝ 
երկսւ մսյսւ ժսւմկ ե տում։
Յ֊Մույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րղ հողվւսծով սահմանված կարզով սւյև ենթւսկւս է հարկաղիր 
կատւսրման՝ ձձ ԱՆ ձսւրկաղիր կատարումն ապահովող ծաոայությւսն միջոցով անբողոքւսրկելի 
ղսաևալուց եոամսյսւ ժամկեստւմ։
4. Սույև որոշման կււաոսրւհսն ընթացքի ևկւստմամբ հսկողությունև իրւսկաևացնոււէ է Գավաո հւսմւսյնքի 
ղեկավարը։
5. Սայն որոշոււքն ուժի մեջ է մտնում րնղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հւսջորղող օրը։

ձԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ
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ք. Գավաո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյւսստանի ձաերապետությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավար) համայնք
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ԳԱՎԱՈ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վաղարշակ Սոսիկի Սողոմոնյսւնը (ւսնձնւսզիր ՃՐ 0441816, ձԾձ 2809620725, հաշվսավւսծ 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ֊Նորսւտուս Սարալանջի փ. 1 փկղ. ա 6) հանդիսանալով 

զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարելզույքահարկ 
վճարելու պարաականությունները, ինչ|ւ կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 19-ին 
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30 րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակէտի հիմքով Գավաոի համայնքապետարաևի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննությաև նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձայսւստաևի հանրսւպետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակւսնւսցված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությաև արղյունքում, բսւցահայտելով 
զործի բոլոր հսւնզամսւնքներր, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ ԼԻՍՔ ՃԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ճամսւձայև ԼԼ ՃՔԲ ֊ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցևերի հաշվաոմաև ու զնահատման 
տվյալների, ՍՃ2 3151 մւսկևիշի 31 ԼՕ 240 պետհամարւսնիշերի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում է 
Վաղարշակ Սոսիկի Սողոմոնյսւնի սեփակւսևությո ւնը, ինչը ԼԼ Պարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հւսրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կսւզմում է 45200/քւսոասունհիևզ հազար երկու 
հարյուր/ճճ ղյււսմ, ինչը 2017֊2022թթ. ժամանակահատվածում չ|ւ վճւսրվել, իսկ Վաղարշակ Սոսիկի 
Սողոմոնյսւնի կողմից նշված ժամանակւսհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճւսրելու արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 18724/տսանութ հազար յոթ հարյուր
քսսւնչորս/2,2, ղրսւմի չափով։

2022 թվականի ղեկաեմբերի 19 ֊ին «Վարչարարությաև և վարչական փսրույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվսաի համայնքապետսւրանում հարուցված վարչական 
փսրույթի շրջանւսկաևերում 2023 թվակւսևի հուևվարի 10-ին հրավիրվելեն վարչական փսրույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք՝ 19.12.2022թ. ծանուցում 
ՋշճՁրՅրաա կսւյքում/ Վաղարշակ Սոսիկի Սողոմոնյաևը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 10.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշաճ ծւսնուցված 
Վաղարշակ Սոսիկի Սողոմոնյսւնի բացակայությսւմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմւսնադրության 45 ֊ր դ  հողփսծի համաձայն՝ յուըաբաևչյուր ոք պարտսւվոր է օրէնքով 
սահմանված կւսրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսսոսւրել պետական կամ համայնքսւյին բյուջե 
մուտբւսդրվող պարաւսդիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն ձձ ձարկայիև օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքսւհարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հսւրկմաև օբյեկւռ համարվող փոխադրւսմիջոցիների համար 
սահմանված կւսրդով ձայաստանի ձանրապետությսւև համայնքների բյուջեևեր վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որր կւսխված չէ հւսրկ վճւսրոդների տնտեսական դործունեությսւն սւրդյունքներից։ 
ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահարկ վճարողներ են 
համարում կադմւսկերպություններն ու ֆիզիկւսկան ւսնձիևք։ ձամւսձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային պարտավորություևների կսւտարում /մւսրում/ է 
համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվւսրկվսւծ վճարմսւև ենթակահւսրկի, ինչպես նաե դրա 
դծով տույժերի ն /կամ/ տուդանքների դումարների վճսւրումր համապատասխան հսդւկի դծով 
պւսրտավորությունը հաշվսաող տեղական բյուջեի դանձապետւսկւսև հւսշվին։
ձամւսձայն ձձ հւսրկային օրենսդրքի 401 ֊ր դ  հոդվածի հսդւկի վճարումը սահմանված ժւսմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրւսքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դործակւսլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կադմսւկերպություններն ու ֆիդիկական անձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրւսնցմաև /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներապալ։
ձւսմաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրէնքով սահմանվւսծ կւսրդով կադմակերպում է դույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանվւսծ կւսրդով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոդրյալից ե ղեկավւսրվելով ձձ Սւսհմաևադրությւսմբ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմւստիվ 
իրւսվական ակսւերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ն վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվւսծներով, որոշումեմ

1. Վաղարշակ Սոսիկի Սողոմոնյանից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել
րնդսւմհևր 63924/վւսթսուներեք հադւսր ինը հարյուր քսսւնչորս / ձձ ղրսւմ որպես ՍՃ2 3151 մակնիշի 31 
ԼՕ 240 պետհամարսւնիշերի փոխադրամիջոցի դույքահարկերի գումար, ներաոյսդ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կսւրդով բողոքարկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձսւյասսւանի ձանրւսպետությւսն վարչական դատարան՝ 
ե ր կսւ մսյա ժամկե տում:
Յ.Սույև որոշման պահանջները չկսւտարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 -րդ հոդվսւծով սահմանվւսծ վարդով այն ենթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծառայությսւն միջոցով ւսնբողոքւսրկեվւ 
դաոնսդուց եոամսյւս ժւսմկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունև իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5, Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնդունմւսն մասին օրէնքով սահմւսնված պատշսւճ իրազեկելու 
օրվան հսւջորդող օրը։
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ք. Գավաո

Գ. ՄԱ1՝ՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Հայաստանի Հաերսւպեաոնթյաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՁոզպփւՋզպ)տէՁրՋո@8աՋւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ա 55-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Աշոտ Սսղպսի Հովհաևնիսյանը (աևձևազիր ՃՔ0327041, ՀԾՀ 3108940499, հաշվառված 
ՀՀ Գևղայւքունիքի մսղւզ, Գավաո համայնք, ք. Գավւսռ, Ազաաամսղւաիկևևյփ 4 րղ նյւք. տուն 1 ) 
հանդիսանալով զույքտհարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրբով սահմանված կարզով չի 
կսւաարել զույքահարկ վճսւրելու պարտականությունները, ինչի կսսղակցությամբ 2022 թվականի 
դեկտեմբերի 15 ին «Վայւչարսւրության հիմունքների և վարչական վալւույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հողվածի 1 ֊ին  մասի ,,բ" եևթտկևտի հիմքով Գավաոի համայևքապետսւրաևի աշխատակազմում 
հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումսւրների զաևձման հսւրցի քննության նպսւտակով։

«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույյ&ի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրականսւցված վարչական վւսրույթի ըևթսսյքում զործի 
փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիեը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնւսհատման 
տվյալների, ՕՐՏե 2.ՃՈԲՂ ՕՏ'0 1.6 մակևիշի 35 ՃՕ 902, ՕԲՐե .ձՏՂԲՃ 1.6 մակևիշի 34 զՍ 
517 պետհամւսրանիշերի վախադրամիջոցևերը հանղիսանում է Աշոտ Սարզսի Հովհաևևիսյաևի 
սևփականություևր, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճսւրման ևնթւսկա զույքահարկը կսպմում է 67000/վսւթսունյոթ հազար/՛ ՀՀ դրամ, ինչը 
2019֊2022թյտ). ժամանակահատվսւծում չի վճարվել, իսկ Աշոտ Սարզսի Հովհանևիսյանի կողմից նշվւսծ 
ժսւմանակահատվածի զույքահայմլր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճւսրելու արղյունքում 
սւոաջացել է զույքսւհարկի համար տույժ 15200/տասևհինզ հազար երկու հւսրյուր/ՀՀ ղրւսմի չափով։

2022 թվականի դեկտեմբերի 15 ֊իև «Վարչսղււսրության և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի–,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրշաևակաևերում 2023 թվականի հուևվսւրի 09-ին հրսւվիրվել են վսղւչսւկսւն վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 15 .12 .2022թ. ծանուցում 
սշժՁարաա կսղքում/ Աշոտ Սարզսի Հովհաննիսյանը։ Վերջինս չի ներկայւսցհլ վարչական վւսրույթի 
լսումևերին։ 0 9 .0 1 .2023յժ. վսւրչւսկան վւսրույթի լսումներն իրականւսցվել են պատշաճ ծւսնուցփսծ Աշոտ 
Սսղպսի Հովհաննիսյանի բսւցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎԱՐՐ1ԻՄԸ

22 Սահմանւսդրության 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուլււսքւսնչյուը ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով և տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաւոարելպետական կամ համսւյնքւսյին բյուջե 
լքուտքւսդրվող պարտւսդիր այլ վճայաւմներ։
2աւ1սւձայն ԼԼ Պարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի ւիոխադրաւփջոցի գույքւսհարկր հւսրկ վճարողներին 
սեւիականության իրաւիււնքուլ պաականոդ հսւրկման օբյեկտ համւսրվոդ փոխւսդրամիջոցիների համար 
սահմւսնվւսծ կարգով ձայւսււտւսնի 2անրսււդետության համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարողների տևւռեսական գործունեությւսն սւրդյուևքներից։
2աւ1աձայն ԼԼ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի ւիոխադրւսւփջոցների գույքահւսրկ վճարողներ են 
հւսւհսրում կագւէսւկերպություևներն ու ֆիզիկակւսն ւսնձինք։ 2սսմաձայն 22 2սւրկւսյին օրենսգրքի 46-րդ 
հոդվւսծի տեղական հարկերի գծով հարկային պարւռսւվորությունների կւստարում /մարում/ է 
համարվում Օրեևսգրքիև համապւստւսսխան հաշվւսրկված վճւսրմաև ենթակահարկի, ինչպես նաե դրա 
գծով տույժերի և /կամ/ տուգսւնքների գոււէւււրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով 
պսւրտւսվորությունը հւսշւիսաս| տեղական բյուջեի գաևձապետական հաշւփն։ 
ձսսքլսձայն 22 հսւրկւսյին օրենսգրքի 401-րդ հոդվւսծի հարկի վճւսրումը սսւհմանւիսծ ժամկետևերից 
ուշւսցնելու դեւդքում ժւսմկեաանց յուրաքւսնչյուր օրվսւ հաւհոր հարկ վճարողր կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ւսւքւսձսւյն ԼԼ հւսրկւսյին օրենսգրքի 251-րդ հոդվւսծի 
կագմւսկերսլություևնելւն ու ֆիզիկակւսն ւսնձինք ւիոխադրւսմիջոցների գոլյքահարկի տարեկան 
գոււէարևևրը իրենց պետական գրւսնցլքւսն /հւսշվսւոմւս1ւ/ վայրի համւսյնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային սոսրւիս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքևսւկառավարւ1ան մասին» ԼԼ օրենքի 38-րդ հոդվւսծի՝ համւսյնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքակ սահմանված կւսրգով կազմակերպում է գոլյքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւե տեղական հարկերը, տուրքերը և ւ(ճարևերր չվճարոդ ւսնձւսնց նկսաւմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրգով կիրսաում է համապատասխան ւփջոցներ։
Ելևևլով վերոգրյալից և ղեկափսրվելով ԼԼ Մահմաևադրությւսմբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնտկառավւսրման մասին», «Վւսրչւսրարության հիմուևքների 
ե վւսրչսւկան վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Աշուռ Սարգսի 2ովհւսնևիսյւսևից հօգուտ Գսւվւսռ հւսմայնքի բյուջե գանձել
ընդամեևը 82200/ութսուներկու հագւսր երկու հարյուր/ 22 դրամ որպես ՕԲԲԼ 2ՃԲ1ԲՃ ՕԿՕ 1.6 մակնիշի 
35 ՃՕ 902, ՕԲԸԼ /\.Տ7՝ԲՃ 1.6 ւևսկնիշի 34 (ֆՍ 517 պեւոհամւսրւսնիշերի ւիոխադրամիջոցների 
գույքահւսրկ երի գումար, ներսայւսլ աույժերր։
2. Աույն որոշումը կարող է ւիսրչւսկւււն կարգով բոդոքւսրկվել Գավաոի հւսմւսյնքւսպետին դրա ուժի ւ(ևջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվսւ ընթւսցքում կամ 2այսւստսւնի 2անրապետությւսն վարչւսկւսև դատարան՝ 
հ ր կւս 11՛սյ ա ժւս մկ ետո ււե
Յ-Սույն որոշման սլւսհանջևերը չկւստարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդփսծով սահմւսնւիսծ կարգով ւսյն ենթւսկւս է հարկադիր 
կսաոսրման՝ 22 ԱՆ 2արկւսդիր կատարումն ապահովող ծւսռւսյությւսև միջոցով անբողոքւսրկելի 
դւսռնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կսւտարման ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկւսևացնում է Դաւիսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւէեջ է մտնում ըեդուեման մասին օրենքով սահմսւնված պատշւսճ իրւսզեկելու 
օրվւււն հսւջորդող օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ աՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայւսստսւնի հանրւսպետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\,ՁրւզՋ§հՋզՁթ6էՋրՋո@§աՋւ1.օօա
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10 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւնի Ի1 56-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Նորայր Գարիկի Թադեոսյանը (աևձնազիր ՃՏ0396970, ԼԾԼ 1101901152, հաշվաոված 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ .Նորաաուս Գործարւսնային փ .ա  55) հանղիսանալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսւաարել զույքահարկ 
վճարելու պարսսսկանությունները, ինչի կսւպակցությսւմբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 19-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասիև» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվել է վարչւսկսւն վարույթ՝ 
զույքահարկի զոսմսւրների զաևձման հւսրցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 2այսւառանի հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակւսնւսցվւսծ վարչւսկսւն վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամաևքների բազմակողլքանի, լյւիվ ն օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մսւրմինը հսւստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՌԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձսւմաձսւյն ԼԼ ձՔԲ ֊ի կողմից արամսւղրված փոխադրսւմիջոցների հաշվաոման ու զևահատմաև 
տվյւսլների, 0 Ճ 2  31105-101 ւհսկնիշի 35 ՕՏ 216 պեահամարանիշերի փոխադրամիջոցը հանղիսանում է 
Նորայր Գարիկի Թաղևոսյանի ոեւիւսկսւնությունը, ինչը ԼԼ Պարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են 
հարկվռղ օբյեկտ։

Գույքի համար վճարմաև ենթակւս զույքահսւրկը կազմոււք է 117250 /մեկ հարյուր տասն յոյժ հազար երկու 
հարյուր հիսուն/2.2. ղրամ, ինչը 2017–2022թյժ. ժամաևակահսւտվածում չի. վճարվել, իսկ Նորայր Գարիկի 
Թաղևոսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճւսրելու արղյունքում ւսոաջացել է զույքահարկի հւսմար տույժ 30164/երեսուն հազար մեկ հարյուր 
վաթսուևչորս/2,2. դրամի չափով։

2022 թվականի դեկտեմբերի 19-ին «Վարչւսրարության և վարչական վարույթի ւհոսին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանում հարուցված վարչական 
վւսրույթի շրջանւսկաներում 2023 թվականի հունվւսրի 10-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով սյատշւսճ ծանուցվել է /հիմք 19.12.2022թ. ծանուցում 
Յշժաաաա կայքում/ Նորայր Գարիկի Թադեոսյանը։ Վերջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 10.01.2023թ. վարչւսկսւն վարույթի լսումներն իրակւսնացվել են պատշաճ ծանուցված 
Նորայր Գարիկի Թաղհոսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմաեադրության 45-րղ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարտսւվոր է օրենքով 
սահմանված կսւրգով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կսոոարել պետական կսւմ հսւմայնքային բյուջե 
մատքազրվոդ պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվւսծի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճւսրողներին 
սեփակաևության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող փոիւադրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով Հայաստանի Հանրսւպետության համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական զործունեության արղյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկակւսն անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 46-րդ 
հողւիսծի տեղական հւսրկերի զծով հարկային պւսրտսւվորությունների կատարում /մսւրում/ է 
համսւրվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակահւսրկի, ինչւղես նաև ղրւս 
զծով տույժերի ն /կամ/ տուզսւնքների զումարների վճարումը համապսւտասիւան հարկի զծով 
պարտսւվորությունը հւսշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետւսկան հւսշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված մամկետնեյւից 
ուշացնելու ղեպքում ժսւմկետաևց յուրւսքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հողվածի 
կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկակւսն անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրանցման /հաշփսռման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչհ 
հայւկային տարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
Հսւմաձւսյև «Տեղական ինքևակառավւսրմւսն մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսպորություև, օրենքով սահմանված կարզով կւսզմւսկերպում ե զույքահարկի 
գանձումը, ինչւղես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրող ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վերոզյղսւլից և ղեկավսւրվելով ՀՀ Սւսհմանաղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավւսկւսն ակաերի մասին», «Տեղական ինքնակառավւսրման մասին», «Վւսրչարարույ&յան հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60 րղ հոդվսւծներով, որոշումևմ

1. Նորայր Գարիկի Թաղևոպւսնից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 147414/մեկ 
հարյուր քսաասունյոթ հազար չորս հարյուր տսւսնչորս/ ՀՀ ղրսւմ որպես ՕՃ2 31105-101 մակնիշի 35 ՕՏ 
216 պետհսւմարանիշերի փոխադրամիջոցի զույքահարկ երի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվել Գավսաի համայնքապետին ղրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվսւ ըևթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան ՝ 
ևրկամսյ սւ ժամկետում:
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88 րղ հողվսւծով սահմանված կարզով այն եևթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայությաև միջոցով անբողոքւսրկևլի 
ղաոնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունև իրականացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևղուևման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հւսջոյւղող օրը։

ք.Գավսա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձւսնրսւպեւոությւսե Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՁ§հՋզՋբ6էՋրսո@Զաա1.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւնի Ի1 57-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Կոլյա Անղրաևիկի Զախարյանը (ւսևձնազիր 003440385, ձԾձ 2904640053, հաշվառփսծ 
ձձ Գեւրսրքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք . Գավաո, Շահումյւսն փ . 40տ ) հանղիսանսղով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատսւրել զույքահարկ 
վճարելու պարաակւսնությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 15-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30- րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթակետի հիմքով Գավաոի հւսմայնքապետարւսևի աշխատակսւզմում հւսրուցվել Է ւիսրչական ւիսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զւսնձւքաև հարցի քնևության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձաևրւսպեւոության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրակւսնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հանզամանքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քնևության արղյունքում, բացսւհայտելով 
զործի բոլոր հսւնզամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հեաեյսղը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՄԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ձՔԲ-ի կողմից ւորւսմաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվսաման ու զնահատման 
տվյւսլների, 8 ՎԱՆ 525 մակնիշի 31 ԼՍ 909 պետհամսւրաևիշերի ւիոխաղլսսմիջոցը հաևդիսանում Է Կոլյա 
Աևղրանիկի Զախւսրյանի սեփականությունը, ինչը ձձ ձարկայիև օրենւպրքվ հաևդիսանում են հարկվող 
օբյեկւռ։

Գույքի 1աւմար վճարման ենթակա զույքահւսրկը կազմում Է 757 000/յոթ հարյուր հիսունյոթ հազսւր/ձձ 
դրամ, ինչը 2008 2022թթ. ժամւսնակահատվածում չի վճսւրվևլ, իսկ Կոլյա Աևղրանիկի Ջախւպղանի 
կողմից նշված ժամաևւսկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյունքում առւսջացել Է զույքսւհւսյւկի համար տույժ 327 300 /երեք հւսրյուր քսւսնյոթ հազար երեք 
հարյուր/ձձ դրամի չափով։

2022 թվականի ղեկտեմբերի 15-ին «Վարչարալաւթյւսն և վարչական ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի հսւմայևքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսնւսվաներուն 2023 թվականի հունվարի 09-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 15 .12 .2022թ. ծանուցում 
սշմՅրՁոաո կայքում/ Կոլյա Անղրաևիկի Զախարյանը։ Վերջինս չի ևերկայսւցել վարչական վարույթի 
ւսումներին։ 0 9 .0 1 .2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծւսնուցված Կոըա 
Անղրաևիկի Զախւսրյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Մահմւսնադրությւսն 45 –րդ հոդւիսծի համաձայն՝ յուրսւքաևչյուր ոք պւսրաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով և տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաատրել պետական կամ համայևքային բյուջե 
մուտքւսզրվոդ պարտագիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկր հարկ վճւսրողներին 
սեփականության իրւսվունքով պսւտկւսնող հարկմաև օբյևկտ համարվող փոխսւդրամիջոցիների համար 
սահմանված կարզով ձայաստանի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որր կւսխված չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական զործունեության սւրդյունքներից։ 
ձամւսձայն ձձ հսւրկւսյին օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքւսհարկ վճարողներ են 
համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկակաև ւսևձինք։ ձամւսձայն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մսւրում/ է 
համւսրվում Օրեևսզրքիև համապատասխան հւսշփսրկվտծ վճարմաև ենթակահարկի, ինչպես նաե դրա 
զծով տույժերի ն /կամ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հսդւկի զծով 
պստտավորությունը հաշփսոող տեղական բյուջեի զանձսւպեաական հաշվին։
ձամաձտյն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված մամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքւսևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
զործւսկալր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձւսմաձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահսւրկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրւսնցման/հաշվաոմա1ւ/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներսայւսլ։
ձամւսձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւզորություև, օրենքով սահմանված կարզով կսւզմակերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կսւրդով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
ելնելով վերոզրյափց և դեկւսվւսրվելով ձձ Սւսհմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավսւկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 5 3 ֊րդ, 58 60-րդ հոդվածներով, որոշումԼմ

1. Կոլյսւ Աևդրաևիկի Զախարյանից հօզուտ Գսւվսա համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմենը 1 084300/մեկ
ս՜իփոն ութսունչորս հազար երեք հարյուր/ ձձ դրամ որպես 525 մակնիշի 31 ԼՍ
909 պետհսւմարանիշերի փոխադրամիջոցի զույքսւհւսրկերի գումար, ներսայւսլ տույժերր։
2. Աույն որոշումը կսւրրւդ է վարչական կարզով բողոքարկվել Գավսաի համսւյնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու սւմսվսւ ընթացքում կւսմ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյա ժսւմկևտում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու. դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմւսնված կսւրդով ւսյն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկւսդիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով սւևբողոքարկելի 
դաոնալուց եոամսյւս ժամկետում։
4. Մույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկոդություևն իրականւսցնում է Գավսա համայնքի 
ղեկավարը։
5. Մույն որոշումն ուժի մեջ էմտնում ընդուևմսւն մասին օրենքով սահմանվւսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվաև հաջորդոդ օրը։

20յ&3՝թ. ճ/ս
ք. Գավաո



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապետությսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՁ§հՋզ&բ6էՋրՁո@§աՋւ1.€օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
10 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 58-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Խաչատուր Արշւսլույսի Ղանղիլյանը (անձնսպիր 008221525, ձԾձ 2903550131, հաշվառփսծ ձձ 
ԳԵղարքուևիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք. Գավաո Ազատության փող. 55շ/24տ) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսւտարել զույքահարկ 
վճարելու պարտւսկանություևները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 15-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթսւկետի հիմքով Գավսաի համայնքապետւսրաևի ւսշխատսւկազմում հւսրուցվևլէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումստների զսւևձման հւսրցի քևնության նպատակով։

«Վարչարարության հիլքունքների և վարչսւկւսն վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետոլթյան 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրականսւցված վարչական վարույթի րևթացքում զործի 
փաստական հաևզամանքևերի բազմակողմանի, լյւիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահսղտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմինը հաստսւտված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ձամաձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրփսծ ձձ ձսւրկային օրենսզրքով սահմւսնված 
զույքահարկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գսւվառ համայնքի 05-001-0294-0064-001-024, 05-001-1084– 
0259, 05-001-1049-0021, 05-001– 1034-0091, 05-001 ֊1072-0111, կաղւսստրսւյին ծսւծկազրով անշարժ զույքը, 
ձձ ձՔԲ ֊ի  կողմից տրամւսղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոմաև ու զնահսսոման տվյւսլների ՕՃ.2 24 
մակնիշի 31 ԼՏ 685 , ւղետհւսմւսրանիշի փոխաղրւսմիջոցը հսւնղիսաևում է 1սւսչասւուր Արշալույսի 
Ղսւնղիյյանի սեփակւսնությունը։

Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթակսւ զույքահարկը կազմում է 32500/երեսուներկու հազար հինզ 
հարյուր/ձձ ղրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամանւսկահատվածում չ|ւ վճարվել, իսկ Խաչատուր Արշալույսի 
Ղանղիլյւսևի կողմից նշված ժամանակւսհւստվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
սփարելու արղյունքում սաւսջացել 1; զույքահայւկի համար տույժ 12750/տասներկու հազար յոթ հսւրյուր 
հիսուն/ձձ ղրւսմի չափով։
Փոխաղրամիջոցի համար վճարմսւն ենթակսւ զույքահսւրկր կազմում է 30500/երեսուն հազար հինզ 
հւսրյուր/ձձ ղրամ, ինչը 2017-2021թթ. ժամանակւսհատվածում չի վճարվել, իսկ Խաչատուր Արշալույսի 
Ղանղիլյւսևի կողմից նշված ժամսւնակահատփսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճսւրելու արղյունքում սաւսջացել է զույքահարկի համար տույժ 11000/ասւսնմեկ հազար/ ձձ ղրամի 
չափով։ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 15-ին «Վարչարարության ն վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 
30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գսւվառի համւսյնքապետւսրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2023 թվականի հուևվսւրի 09-ին հրսւվիրվելեն վստչակսւն վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 15.12.2022թ. ծանուցում ՁշժՁրսր.Ձա 
կայքում/ Խաչատուր Արշալույսի Ղանղիլյանը։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական վարույթի լսումներին։ 
09 .01 .2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցվսւծ Խաչատուր 
Արշալույսի Ղանղիլյւսևի բւսցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ձձ Սահմանւսդրոնթյան 45-րր) հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսևչյուր ոք պարտսւվոր է օրենքով 
սահմանված կւսրդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կւստարել պետական կւսմ համայնքային բյուջե 
մուտքւսդրվոդ պւսրտադիր ւսյլ վճարումներ։
ձսւմաձայն ձձ Պարկային օրենսդրքի 224-րդ 1տդվսւծի անշարժ դույքի հւսրկը հարկ վճարոդներին 
սեւիլսկանությաև իրսւվունքով պատկանող հարկմւսն օբյեկտ հսսհսրվոդ անշարժ դույքի համար 
սահմանված կւսրդով ձայաստանի հանրապետության համւսյնքների բյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական դործունեությսւն արդյունքևերից։ 
ձամսւձւսյև ձձ ձարկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվսւծի ւիոխսւդրւսւփջոցի դույքսւհարկը հարկ վճարոդներին 
սեփւսկանությսւն իրսւվունքով պատկւսնող հտրկմսւն օբյեկտ հւսմարվող ւիոխւսդրւսմիջոցիների համար 
սահմաևված կսւրդով ձայաստանի ձւսև ր ա պ ետ ո ւթ յ սւն համւսյնքների բյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
ե, որը կախվսւծ չէ հարկ վճսւրողևերի տնտեսական դործունեության արդյունքևերից։ ձամսւձայև ձձ 
հւսրկւսյին օրենսդրքի 236-րդ հոդվւսծի կազմակևրպությունևերը և ֆիզիկական ւսնձինք անշարժ դույքի 
տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսդրքի 231-րդ հոդվւսծի Յ ֊ր դ  մասով սահմաևված դեպքերում ու 
վարդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ դույքի դտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում ւփևչև հւսրկւսյին ւուսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ հւսշվի աոնելով 
սույն հոդվածով սահւհոնված աոանձնւււհւստկությունևերը։
ձամաձւսյն ձձ հւսրկւսյին օրենսդրքի 240-րդ հոդվսւծի ւիոխադրւսմիջոցնեյփ դույքահարկ վճարողներ են 
հսսհսրում կազւ1ւսկերսյություններև ու ֆիդիկական անձիևք։
ձսւմաձայն ձձ ձսւրկւսյին օրենսդրքի 46-րդ հոդւխւծի տեղական հարկերի դծով հարկային 
պւսրտավորությունների կատարում /մարում/ է համւսրվում Օրենսդրքին հաւևսպսւտասխւսն 
հաշվարկված վճսւրմւսն ենթւսկւսհւսրկի, ինչւդես նւսև դրսւ դծով աույժերիե ՚կւսււ սւուդանքների 
դոսհսրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով ւցսւյւտւսվոյտւթյունը հւսշվառոդ տեղական 
բյուջեի դանձապետսւկան հսւշվին։
ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնվսւծ ժաւքկետնեյփց 
ուշացնելու դեպքում ժամկետսւնց յուրսւքւսնտյուր օրւիս համար հւսրկ վճարողը կսււէ հւսրկւսյին 
դործւսկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսփով։ ձւսմւսձւսյև ձձ հւսրկւսյին օրենսդրքի 251-րդ հոդվւսծի 
կազմակերպություևներն ու ֆիդիկական ւսնձինք փոխադրամիջոցների դույքւսհարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրաևցմսւն /հւսշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային ւռւսրվսւ դեկտեմբերի 1-ը ևերառյալ։ ձւսմաձւսյն «Տեղական ինքնակւսռավարման լքասիև» ձձ 
օրենքի 38-յւդ հոդվածի՝ հւսւհսյնքի դեկաւխւրը որպես սեփական լիսւզորություև, օրենքով սահմանված 
կւսրդով կազմակերպում է դույքւսհարկի գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը ե 
վճարները չվճսւրոդ ւսնձաևց նկսւտւհոմբ օրենքով սահմանված կսւրդով կիրաոում է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելու) վեյտդրյսւփց ե ղեկւսվարվելով ձձ Աւսհմանադրությւսմբ, ձձ հւսրկւսյին օրենսդրքով, «Նորմատիվ 
իրտւ|ւսկան ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաուսվարման մասին», «Վարչարարության հիւքուևքևերի 
և վարչական վւսրույթի լքւսսին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Խաչատուր Արշալույսի Ղանդիլյանից հօդուտ Գավւսո հւսւ1սւյնքի բյուջե գանձել ընդամենը
86750/ ո ւթ ս ունվե ց հազար յոթ հարյուր հիսուն/ձձ դրամ որսյես 05-001-0294-0064-001-024, 05-001-1084-0259, 
05 001 1049-0021, 05 001 1034 0091,05 001 1072 0111, կադւսսւոլոպին ծածկադրերուլ անշարժ դույքերի, ձձ 
ձՔԲ ի կողմից տրամադրված ւիոխադրսւմիջոցների հւսշվաուհսն ու դնահսւտւ1աև տփալների ՕՃ2 24 
մակևիշի 31 ԼՏ 685 պետհամարսւնիշի ւիոխադրամիջոցի դույքահարկերի գումար, ներւսռյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրող է ւիսրչւսկաև կարզով բոդոքւսրկվելԳւսվաոի հաւքւոյնքսալեաին դրսւ ուժի մեջ 
մանելու օրւիսնից երկու աւքսվսւ ըեթացքում կամ ձայաստանի ձանրասյետության վւսրչական դատարան՝ 
ե լ ւ կ ա մ սյ ս ւ ժամկե տ ում:
3. Սույն որոշման ւդւսհաևջները չկատարելու դեւդքում, «Վւսրչարարության հիւէունբնևրի և վարչական 
վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88–յ՜ւդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր 
կւստարմսւև՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կւստարոււքն ւսպահուխդ ծաուսյությւսն միջոցով սւնբողոբարկելի 
դաոնսւլուց եոամսյա ժւսւքկեւռում։
4. Սույն որոշման կատարմսւն ընթացքի նկսոոմւսմբ հսկոդությունն ի՚րւսկանացնոււք է Գավւսո հւսւհսյնքի 
դեկւս վւււրր։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մսւնում ըևդուևման մասին օրենքով սահմանված սրստշաճ իրազեկելու 
օրվսւն հւսջորդոդ օրր։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստւսնի ձսւնրապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո եամսղնք
22, Գեղարքունիքի մարզ, բ. Գւսվաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\^ոզՋ§հ;ւզԶբ6էՁրՋՈ(Տ)§աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
10 2ՈՒՆՎԱՐԻ 2023թվսւկւսնի Ռ 59-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ Գ11ԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՃ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ձաւէլեա Գուրգենի Մխեյաևր (ւսնձևազիր ՃՂ 0353660, 202  2610750340, հւսշվաոված 
22 Գեղարքունիքի լքարզ, Գւսւ|աո համայնք, զ.Նորաւռուււ Սևանի 26 նրր. ա 16) հւսնղիսանալուլ 
գույքահւսրկ վճարող սուքյեկւո, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմւսնվւսծ կւսրզով չի կւսաւսրել զույքւսհարկ 
վճարելու պսւրաականույծյունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թւիսկանի ղեկտեւէբերի 19-ին 
«Վւսրչւսրսղւության եիմունքների և ւիսրչակւսն ւիսրույթի մասին» 2,2, օրենքի ՅՕ֊յւղ հողվսւծի 1-ին ւհսսի ,,բ" 
եևթւսկեաի հիմքով Գւսվաոի հսւ լք այն բսւ պ ե ւււ արան ի աշխասոսկւսզմում հւսրուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահսւրկի զումւսրների զսւնձմաև հարցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիւէունքների ե վարչւսկւսն վարույթի մասին» 2սղասւոանի 2անրապեաությսւն 
օրենքով սւսհմւսնված կսւրզով հարուցւիսծ ե իրակւսնւսցւլած ւիսրչւսկւսև վարույթի ընթացքում գործի 
ւիասւոակւսև հւսնզամանքների բագւէակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքոււէ, բացահւսյաելով 
զործի բոլոր հանգսոէանյՅները, վւսրչւսկան ւէւսրմինը հասաատված Է համւսրոսք հեաեյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԼՈՒ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՅՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2սւմսւձւսյն 22 2ՔԲ–ի կողլքից տրամաղրվւսծ ւիոխսւղրւսմիջոցների հաշվսամւսն ու զևահսւաւհոն 
սոիւսլնեյփ, ե-ւԼԲՕՏՕՔՏ֊ 8Տ1\՚2 200 ւէսւկնիշի 34 Ո\4 454 պեսւհամարանիշերի ւիոխսւղրւսւքիջոցը 
հսւնղիսանում Է 2ւսմլհա Գուրգենի Մխեյանի սեւիւսկաևությունը, ինչը 22 2սւրկսւյին օրեևսզրքվ 
հսւնղիսսւնում են հսւրկվող օյղեկա։

Գույքի համար վճւսրւէւսն ևնյցակա զույքահսղւկը կսւզւէոււէ Է 128100/մեկ հւսրյույւ քսաևութ հազւսր մեկ 
հարյուր /ԼԼ ղրամ, ինչը 2016֊2022թլ9. ժամւսնւսկահւսսոիււծում չի վճարվել, իսկ 2աւվևսւ Գուրգենի 
Մխեյանի կողմից նշված ժաւհսնակսւհաավածի զույքսւհարկը օրենքով սահւհսևված ժամկետում 
չվճւսրևլու արղյունքում առաջւսցել Է զույքահւսրկի համար տույժ 38564/երեսունութ հազար հինգ հարյուր 
վաթսուևչորս/22 գրաւէի չափով։

2022 թվսւկաևի ղեկաեմբերի 19-ին «Վարչարարության և վարչական վւսրույթի ւէսւսին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1 փն մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավււաի հաւէւսյևքապետարաևում հւսյաւցված վարչական 
վարույթի շրջանականերոււէ 2023 թվակւսնի հունվարի 10 ֊ին հրւսվիրվելեն ւիսրչսւկւսն վարույթի 
լսա մներ, որին մասնակցելու ևւղսաւակով պատշաճ ծւսևուցվել Է /հիւէք 19.12.2022թ. ծանուցում 
Ձ2ժՁտր.Ջրո կււղքում/2ամլետ Գուրգենի Մխևյւսնը։ Վերջինս չի ներկսւյացել ւխղւչսւկաև վւսրույյէփ 
լսումներին։ 10 .01 .2023թ. վսղւչւսկան վարույյտի լսումներն իրւսկանացւխյ են սլատշաճ ծանուցւխւծ 
2սւմլետ Գուրգենի Մխեյանի բացակայությաւէբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

2.2, Սահմանւսղրությաև 45-րդ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք սյարտավոր է օրենքով 
սահմանված կարզով ե չափով մուծեյ հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե 
մուտքւսզրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյն 22 ճսւրկային օրենսզրքի 239-րդ հողվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճսւրողևերին 
սեփականությսւն իրւսվունքով պատկանոդ հարկմաև օբյեկտ հւսմսւրվոդ փոխադրամիջոցիների համար 
սահմւսևված կարզով 2այաստւսևի 2անրապետությւսն հւսմւսյնքների բյուջեևեր վճւսրվող տեղական հարկ 
ե որը կւսխված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեության սւրդյունքներից։
2ւսմսւձայն 22 հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվսւծի փոիւսւդրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկակւսն անձինք։ 2ամւսձւսյն 22 2ւսրկային օրենսզրքի 46-րդ 
հողւիսծի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորություևների կաաարում ՚մսւրում/ է 
համսւրվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթւսկահարկի, ինչպես նաև ղրւս 
զծով սաւյժերի և /կւսմ/ տուզսւնքևերի զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պւսրտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի զանձապետակսւն հաշվին։ 
շամւսձւսյն 22 հարկային օրենսզրքի 401- րդ հողվածի հարկի վճարումը սսւհմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրսւքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
զործակսւլը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ւսմւսձայն 22 հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի 
կազմւսկերպություևներն ու ֆիզիկակւսն ւսնձինբ փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
զումարևերը իրենց պետական զրանցման/հաշվսամաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։
2ամաձսւյն «Տեղական ինքնակւսռավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվսւծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված կարզով կազմսւկերպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նւսհ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վևրոզրյսդից ե ղեկւսփսրվելով 22 Սահմաևաղրությամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքևակառսւվարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական ւիսրույթի մասին» 22 օրենքի 53 րղ, 58-60 րղ հողվածևերով, որոշումեմ

1. 2ւսմլետ Գուրզենի Մխեյանից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե զւսնձել ընդամենը 166664/մեկ հարյուր 
վաթսուն վեց հազսւր վեց հարյուր վսւթսունչորս/ 22 դրամ որպես հ^Տ&Օ&ՕՏՏ-ՏաՏքշ 200 մակնիշի 34 ՈՎ 
454 պեահամարանիշերի փոխադրամիջոցի զույքահսւրկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կարզով բողոքսւրկվել Գավաոի համայնքապեսփն ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու սւմսվա րնթւսցքում կամ 2այաստանի 2աևրւսպետությաև վարչական դատարան՝ 
ևրկսւմսյա ժամկեսաւմ։
3. Սույն ոյտշմաև պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարությաև հիմունքների ն վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 րղ հողփսծով սահմւսևված կարզով այն եևթակսւ է հարկադիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2արկւսդիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքարկելի 
ղառնալուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականւսցևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ըևդունմւսն մասին օրենքով սահմանվւսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորղող օրը։

20ճ^թ– 
ք.Գավսա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հովհսւննես Արշակի Մսւնուկյաևը (անձեազիր ՃՒ1 0704971, ՀԾՀ 1102810304, հաշվսաված 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, գ֊Նորաաուս Սևանի 6 նրբ.ա 9 ) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմւսնված կարզով չի կւստարել զույքահարկ վճսւրելու 
պարտսւկանություևները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 19-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" եևթակետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետարանի աշխւստակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի 
զումսւրների զանձմւսն հարցի քնևության նպատակով։

«Վւսրչարարության հիմուևքների ե վարչական վարույթի մասին» Հւսյաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հւսրուցված ե իրականացվւսծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հւսնզամանքեերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսն արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստսւտված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՄԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համսւձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից ւորւսմաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառմսւն ու զնւսհատման 
տվյալների, ա1ՏՍ81ՏՈ1 հւՕԻՈՂՔՕ ՏԲՕՔ7 3.0 մակնիշի 59 XX 005/ՎՃ2 2121 մակնիշի 35 Բճ 123.ՈՃ2 
311000 մակնիշի 59 00.005 պհտհամստանիշերի փոխաղրամիջոցները հաևդիսանում եև Հովհաննես 
Արշսւկի Մանուկյանի սեփակւսնությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հաևդիսանում են հարկվող 
օբյեկտ։

Գույքի համար վճարման ենթակսւ զույքահարկը կազմոււք է 300075/երեք հսւրյուր հազար 
յոթանասռւևհինզ /ՀՀ ղրամ, ինչը 2021–2022թթ. ժամւսնակահատվւսծում չի վճւսրվևլ, իսկ Հովհսւննես 
Արշակի Մանուկյանի կողմից նշված ժամանակսւհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմւսնված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում ւսռաջացել է զույքահարկի համար տույժ 63031/վաթսուներեք 
հազար երեսունմեկ/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվականի ղեկտեմբերի 19-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համսւյնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջաևականերում 2023 թվականի հուևվսւրի 10-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումնեյւ, ոքին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվևլ է /հիմք 19.12.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո 
կայքում/ Հովհւսևևես Աըշւսկի Մաևուկյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
10.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականսւցվել են պատշաճ ծանուցված Հովհաննես Արշակի 
Ս՚սւևուկյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաևւսդրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսսոարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսւգրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
ձամւսձայն ձձ ձսդւկւսյին օրենսդրբի 239-րդ հոդւիսծի ւիոխսւդրամիջոցի դույբահարկը հարկ վճւսրողներին 
սեփականությւսն իյւսւվունքուլ պատկանող հարկման օբյեկտ համւսյւվող փոխադրամիջոցիների համար 
սւսհւհսնվւսծ կարդալ ձայաստանի ձանրսււդետույծյան համայնքների բյուջեևեր վճսւրվող տեդակաև հարկ 
ե, որը կսվսւիսծ չէ հարկ վձարողների տնտեսական դործունեույդւսն սւրդյունքներից։ 
ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդւիսծի փոխադրամիջոցների դույքահսւրկ վճւսրողներ են 
համարում կադւէակերպություններն ու ֆիդիկսւկւսն անձինք։ ձամսւձայ1ւ ձձ ձւսրկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկային սրսրտավորություևնևրի կւստւսրում /մւսրում/ է 
համսւրվում Օրենսդրքին հւսմւսպատասխան հաշվարկփսծ վճարման ենթսւկահսւրկի, ինչպես նաե դրա 
դծով սաւյժերի հ /կամ/ տուդանքների դումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի դծով 
սլարտավորություևը հաշվաոոդ տեդսւկան բյուջևի դւսևձապետական հսւշվին։
ձամւսձայն ձձ հսւրկւսյին օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճւսրումը սահմանված ժամկեաներից 
ուշացնելու դեւդքում ժամկհտաևց յուրաքւսնչյուր օրվսւ հաւհսր հարկ վճարողը կամ հսւրկւսյին 
դործւսկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձւահսձւսյն ձձ հսւրկւսյին օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կսւդմսւկերպություններն ու ֆիզիկւսկան անձինք ւիոխադրամիջոցների դույքւսհւսրկի տարեկան 
դոււհսրները իրենց սյեսոսկւսն դրանցւհսն /հաշվաուէաե/ վայրի հւսւհսյնքի բյուջե են վճւսրում միևչև 
հարկային ւոարվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
ձամւսձւսյն «Տեդսւկան իեքնակառաւիսրւքլսև մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՜ համայնքի ղեկավարդ 
որպես սեփական լիսւդորություև, օրենքով ւսսհմաևված կարդալ կազմակերպում է դույքահարկի 
դանձոււքը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճւսրները չվճարոդ սւնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կւսրդով կիրսաուլք է համւսպաւռասխան ւփջոցևեր։
Եփելով վերոդրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սւսհմաևւսդյւությաւ1բ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմսւտիվ 
իրւսվւսկան սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման ւհսսին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վւսրչակսւն վարույթի մսւււին» ձձ օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվսւծներով, որոշումևմ

1. ձովհւսննես Արշւսկի Ս՜սւնուկյաևից հօդուտ Գւսվառ համայնքի բյուջե դսւնձել ըևդամենը 363106/երեք 
հարյուր վաթսուներեք հազար մեկ հարյուր վեց/ ձձ դրւսւէ որպես ձ՚1ՄՏՍ81ՏՒ11 1ՎՕԻՄԸ110 ՏԲՕՈ7 3.0 
ւէակնիշի 59 XX 005,՝մճ2 2121 մակնիշի 35 ԼՆ\ 123,0X2 311000 մակնիշի 59 00 .005  պետհամարսւևիշերի 
փոխսւդրւսւփջոցների դույքահւսրկերի դումար, ներառյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրրւղ Է վարչական կւսրդով բոդոքսւրկվել Գավսաի համայնքապեւոին դրա ուժի մեջ 
լքանելու օրվանից երկու ւսմսւիս ընթսւցքում կամ ձայաստանի ձւսևրւսւդեւոության վւսրչւսկան դատարան՝ 
և ր կ սւ մսյսւ ժսւ մկ ե տո ւլք:
Յ-Սույն որոշման սյահւսնջևերը չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդվածով սսւհւևսնված կսւրդով այն ենթւսկւս Է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւդիյւ կւստսւրումն ապսւհուխղ ծառայությաև միջոցով սւնբողոքւսրկելի 
դւսռնալուց եռամսյւս ժսւմկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկոդությունև իրականացևում Է Գավւսռ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մանում ընղուեմսւն ւհսսին օրենքով սահմանվւսծ պատշւսճ իրւսզեկելու 
օրվւսն հսւջորդող օրը։

2 « 3
ք. Գւսվառ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավար; համայնք 
ԼԼ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գւսվաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոգՅ§եՅգՅք6էՅրՅՈ@§աՅւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 61-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արտյռմ Ռսւֆիկի Հակռբյւսնը (ւսնձևազիր ՃԲ 0531023, ՀՕ՚Հ 3007600480, հաշվաոված 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավար; համայնք, զ ֊Նորատուս Պ . Սևւսկի փ 6 ևրբ. ա 2 ) հանդիսանալով 
զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրբով սահմանված վարզով չի կաասւրել զույքահարկ 
վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվսւկանի դեկտեմբերի 19-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գւսվառի համայնբապհալարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական փսրույթ՝ 
գոլյքահարկի գումարների գանձմսւն հարցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հաևրապետության 
օրենքով սահմանված կւսրգով հարուցվւսծ և իրականացվւսծ վարչական վարույթի ընթացքում գործի 
փաստական հսւնզամանքների բազմակողմանի, լյւիվ և օբյեկտիվ քննության արդյուևքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատփսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համւսձւսյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված կովս աղրսւ միջոցն երի հաշվաոման ու գնահատման 
տվյալնհրի, ԲՕՔՏՕՍԲ ՍՃՀԲԻ/ՌԼ Տ 4.8 մակնիշի 99 Բմ 909 պեահամարանիշերի փոխադրամիջոցը 
հանդիսանամ է; Արտյոմ Ռսւֆիկի Հակոբյանի սեփակսւևությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրեևսգրքվ 
հանդիսանամ են հայւկվող օբյեկւո։

Գույքի համար վճսւրմւսն ենթւսկա զույքահարկը կազմոսք է 819375/ութ հարյուր տասնինը հազար երեք 
հարյուր յոթանասունհինգ /ՀՀ դրամ, ինչը 2016֊2022թթ. ժամւսնւսկահատվածում չի վճարվել, իսկ Արտյոմ 
Ռւսֆիկի Հակոբյանի կողմից նշվսւծ ժամաևակահատվածի զույքւսհւսրկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճտրելու արղյունքում աոսւջացել է զույքահւսրկի համար տռւյժ 157566/մեկ հարյուր 
հիսունյոթ հազար հինգ հւսրյուր վաթսունվեց/ՀՀ դրամի չափով։

2022 թվսւկանի դեկտեմբերի 19-ին «Վարչարարության և վսղւչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքապետարսւնում հարուցվսւծ վարչական 
վարույթի շրջաևականերում 2023 թվականի հուևվւսրի 10 ֊իև հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվել է /հիմք 19 .12 .2022թ. ծանուցում 
3շժ3ր3ր.3ա կայքում/ Արտյոմ Ռւսֆիկի Հակոբյանը։ Վերջիևս չի ներկայացել վսղւչական վարույթի 
լսումներիև։ 10.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվելեն պատշւսճ ծանուցված 
Արտյոմ Ռւսֆիկի Հակոբյանի բացակայությւսմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմւսևսպրության 45-րդ հոդվւսծի հսւմաձայն՝ յուրսւքանչյուր որ պարւոավոր է օրենքով 
սահմանված կարղով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսղրքի 239-րդ հոդվւսծի փոխադրւսմիջոցի զույքահարկը հարկ վճսւրողևերին 
սեփականությաև իրւսվունքով պատկանող հարկմւսն օբյեկտ համարվոդ փոխադրամիջոցիների համար 
սահմւսնված կւսրզով ձայասսւանի ձանրւսպետությաև համայնքնեյ՜ւի բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսվւսծ չէ հարկ վճարոդների տնտեսսւկան զործունեությւսն սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվւսծի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համսդաւմ կազմակերպություևներն ու ֆիզիկական ւսնձիևք։ ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվւսծի տեղական հսւրկերի զծով հւսրկսդին պարտսւվորությունների կատարում /մարում/ է 
համսդւվում Օրենսզրքիև համապատասխան հաշփսրկված վճարմսւն ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա 
զծով սաւյժերի հ /կւսմ/ տուզանքների զումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով 
պարաւսվորությունը հաշվսաող տեղական բյուջեի զանձաւդետւսկան հսւշվին։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվւսծի հււդմյի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
զործակսւլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվւսծի 
կսպմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական զրանցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի յլյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դևկտեմբեյփ 1 ը ներսայալ։
ձամաձայն «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված կարզով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
զաևձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
ելնևլով վերոզրյսղփց և ղեկավարվելով ձձ Սահմսւնւսղրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավակսւն սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակւսոավարման մասին», «Վարչսւրստության հիմունքների 
ե վսղւչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 5 3 ֊րղ, 58 60 րղ հողվածներով, որոշում ևմ

1. Արտյոմ Ռսւֆիկի ձսւկոբյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել րևղսւմենը 976941 /ինը հարյուր 
յոթանասուևվեց հազար ինը հւսրյուր քսաասունմեկ/ ձձ ղրամ որպես ՐՕԲ.ՏՇՒ1Տ Տ 4.8 մակնիշի
99 06՝, 909 պետհւսմայւսւնիշերի փոիւաղրամիջոցի զույքւսհարկերի գումար, ներաոյալ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքարկվելԳավսաի համւսյնքապետին ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթսւցքում կամ ձայաստանի ձաևրսւպետությաև վարչական դատարան՝ 
ե րկա մսյսւ ժսւ ւ1կ և ւռո ւմ:
3. Սույև որոշման պահանջները չկսւտարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կարզով այն ենթակա է հարկադիր 
կատւսրման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկաղիր կատարումն ապահովող ծւսոայությաև միջոցով ւսնբողոքարկելի 
ղաոնալուց եռսւմսյա ժամկետում։
4. Սույև որոշման կւստարմւսն րևթացքփ նկատմամբ հսկողությունն իրակւսնացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օր վան հսւջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՆ Գ. ՄԱՐՏԻՐԱՍՅԱՆ
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2այւսստւսնի ձաերապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո հաւէայեք
22, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գւսւիսո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\,Ձրւզս§հ;ւզՁր6էՅրսո@§աՁւ1.€օա
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ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Բիսմւսրկ Արևշսւաի Մւսրզսյւսևը (ւսնձնւսզիր Ճ7 0633888, 2,02 2701840215, հւսշւլսավսւծ 
22 Գեղարքուեիքի մւսրզ, Գավաո հւսւհսյնք, զ.Նորաւոուս Սևանի 13 նրր.ա 9 ) հաևղիսւսնալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկւո, 22 հսւրկւսյին օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսոռւսրել զույքւսհստկ 
վճարելու պւււրւոականությունները, ինչի կաւղւսկցությամբ 2022 թփսկանի ղեկւռեւքբերի 19-ին 
«Վսւրչւսրարությւււև հիւէունքևևրի և վւսրչւսկւսն վւսրույթի ւքասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև ւևսսի ,,բ" 
ևնթւսկեաի հիմքով Գւսվւսոի հւսմայնքսւպեաարւսնի աշխասւսւկազւ1ոււ1 հւււրուցվելէ վարչական վւսրույթ՝ 
զույքւսհւսրկի զոււ1ւսրների զւսնձման հւսրցի քնևությաև նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասիև» 2այսւստանի 2անրաւզետությաև 
օրենքով սւսհմւսնված կւսրզով հարուցված ե իյոսկաևւսցւիսծ ւիսրչւսկաև վւսրույթի ընթւսցքում զործի 
փաստական հւսևզամանքևերի բւսզւնսկողւնսնի, լյւիվ և օբյեկւոիվ քննության արղյունքում, բացահսւյտևլով 
զործի բոյոր հանզամանքևերր, վարչական մւսրլքիևը հաստատված է հաւքսւրում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿ$Ն ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամաձւսյն 22 2ՔԲ–ի կողմից տրաւհոդրված ւիոխաղրաւվ։ջոցների հսւշվաու1ան ու զնսւհատման 
տվյւսլների, \ ր\7 , 2106 մսւկնիշի 34 22  267 ւղետհւսմււտւսնիշերի ւիոխաղրսւմիջոցը հանղիսանում է 
Բիսմարկ Արևշատի Սսւրզսյւսնի սեփականա թյունը, ինչը 22 2ւսրկային օրենսզրքվ հսւնղիսաևում են 
հարկւխղ օբյեկտ։

Գույքի համւսր ւլճ՚ւսրւքւսն եևթսւկա զույբւսհւսրկը կսւզլքում է 54667/հիսունչորս հազար վեց հւսրյուր 
վաթսուևյոթ/22 ղյւամ, ինչը 2016 2022թթ. ժւսմաևւսկահատւիսծոււք չի ւլճսղւվել, իսկ Բիսմարկ Արևշատի 
Մայ՜ւզսյանի կողւվւց նշվւսծ ժսւմւսևակահատւ|ածի գույքահարկը օրենքով սահմաևւիսծ ժամկետում 
չվճւսրելու ւսրղյունքոււէ աոաջւսցել է զույքսւհարկի հւսմւսր տույժ 16130/տւսսնւլեց հւսզւսր ւ1եկ հարյուր 
երեսուն/22 դրւս մի չափով։

2022 յժվւսկւսնի ղևկտեւէբերի 19-ին «Վարչւսյոսրությւսն և վւսրչսւկւսն ւիսրույթի ւէասիև» 22 օրենքի 30-րղ 
հողւ(սւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիլքքով Գսւվսաի հաւքւսյնքաւզետսւրաևոււ1 հարուցված վսւրչւսկան 
վւսրույթի շրջանւսկւսներոււ1 2023 թւիսկանի հունվարի 10-իև հրւււվիրվել են ւիսրչւսկսւն ւիսրույթի 
լսումներ, որին լքասնսւկցելու նպւստսւկով պւստշւսճ ծւսնուցւլել է /1ւիւ1բ 19. 12.2022թ. ծւսնուցում 
ս/.մնրււր.;ւա կսւյքոււք/ Բիսմւսրկ Արևշատի Սւսրզսյաևը։ Վերջինս չի ներկւււյսւցել վւսրչական ւիսրույթի 
լսումներին։ 10 .01.2023յ<>. ւխղւչւսկան վւսրույյտի լսոււքներև իրակւսևացւլել են ւզւստշւսճ ծանուցւխւծ 
Բիսմարկ Արհշսւտի Մարզպանի բւսցակայությամբ։
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ՀՀ Սահւհււնաղրության 45-րդ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրւսքւսնչյուր ոք պւսրաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով ն չափով մուծեյ հարկեր, տուրքեր, կսոռարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվալ պարտադիր ւսյլ վճարումներ։
֊ևսլքւսձայն ՀՀ 2.սւրկսւյին օրենսզրքի 239-րդ հոդվսւծի ւիոխադրսւմիջոցի զույքահարկը հարկ վճարոդներին 
սեւիակսւնության իրւսվունքով պատկանող հւսրկմւսն օբյեկտ հսւմարվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահլքանված կւսրզով ձայաստւսնի ձանրապետությսւն հաւհսյնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հւսրկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսդաղների տնտեսական զործունեության սւրդյուևքներից։ 
ձաւհււձայև ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հողւիսծի ւիոխադրւսւքիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կւսզմակերւղություննեյւն ու ֆիզիկւսկան անձինք։ ձւսմւսձւսյև ՀՀ ձւսրկային օրենսզրքի 46-րղ 
հողվածի տեղակւսն հւսրկերի զծով հարկային սյարտավորությունների կատսւրում /մարում/ է 
հւսւհորվում Օրենսզրքին համապատւսսխան հւսշվարկւիսծ վճարմւսն ենթակահւսրկի, ինչւղես նսւե ղրւս 
զծու| տույժերի և /կամ/ տուզսւևքևերի զոււհսրների վճարումր հաւքւսւդւսւուսսիսսև հւսրկի զծուլ 
պա|սռւսւխրությունը հւսշվառող տեղական բյուջեի զաևձաւղետական հւսշվին։ 
ձամւսձւսյև ձձ հսւրկւսյիև օրենսզրքի 401-յւղ հողւիսծի հւսրկի վճարումը սւսհմւսնւիսծ ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկեւուսնց յուրաքւսնչյուր օրւիս համար հւսրկ վճւսըողր կսււք հւսրկւսյին 
զործսւկալը վճսւրոււք է ւռույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձւսւհսձայն ԼԼ հւսրկւսյին օրենսզրքի 251-րդ հողւիսծի 
կազմւսկերպություևներն ու ֆիզիկակւսն անձինք ւիոխւսղրաւփջոցների զույքահարկի տարեկան 
զոււհսրևևրը իրենց ւղետական զրւսևցւհսև /հաշւիսոման/ վայրի հւսւհսյնքի բյուջե են վճարում միևչն 
հւսրկւսյին տարփս դեկտեւփերի 1-ը ներաոյալ։
ձամւսձւսյն «Տեղական ինքնակառսւվարլքան ւհսսին» ձձ օրենքի 38-րդ հողվածի՝ հւսւհսյնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված կւսրզով կազմւսկերպում է զույքահարկի 
զւսնձումր, ինչպես նւսհ տեղական հարկերը, տույւքերր և ւ|ճարները չվճարող սւնձւսնց նկատմամբ 
օրենքու| սւսհմսւնւիսծ կւսրզով կիրւսոում է հւսմւսււրսւռասխւսև միջոցներ։
Ելնևլով վերոզրյւսլից և ղեկավարվելով ԼԼ Սւսհմւսևադրությւսմբ, ԼԼ հւսրկւսյին օրենսզրքով, «Նորւհստիւ| 
իյւաւ|սւկան ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53– րղ, 58-60 րղ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Րիսւհսրկ Արևշւստի Սարզսյաևից հօզոււո Գսւվւսո հաւքւսյևքի բյուջե գանձել ընդամեևը 
70797/յոթանասուն հւսզւսր յոթ հարյուր իննսունյոթ/ ՀՀ դրամ որպես ՎՃ2 2106 մակնիշի 34 22 
267 պետհւսմարանիշերի ւիոիւադրւսմիջոցի զույքահւսրկերի զոււէւսր, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վսւյւչւսկան կարզով բողոքւսրկվեյ Գսւվստի համսդնքապետին ղրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ւոմւսիո ընթացքում կամ ձսւյաստւււնի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետոււ1:
3. Սույն որոշմսւն ւղահւսնջևեյւը չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչակւսև 
վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 88 րղ հողւիսծով սահմւսևված կսղպով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կասաւրմւսն՝ ձձ ԱՆ ձսւրկւսղիր կատարումն ապահովող ծսաւսյության միջոցով սւնբողոքարկելի 
ղսանւսլուց եոսւմսյա ժամկեսաւմ։
4. Սույն որոշւէան կատարման ըևթւսցքի նկւստմւսմբ հսկողությունև իրակսւնացնոււք է Գավւսո հսււքայնքի 
ղեկւսւիււրը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւհոնում ըևղունւհսն ւհսսին օրենքով սահմւսնվւսծ պւստշւսճ իրսւզեկեյու 
օրվւսև հսւջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ1



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^Ձրւզս§հՋզՁք6էՁրՋՈ@§աՁւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 63–Ա

ԳԲԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՑՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արփիի Շավարշի Սուչյաևը (անձևազիր Ճ1\յ0422973, ձ՚Ծձ 7608680326, հաշվաոված 
ձձ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրգյուղ Ջոհրւսբ Շհոյան 5) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսգրքով սահմանվւսծ կարզով չի կւստարել զույքւսհարկ 
վճարելու պարտականությունևերը, ինչի կսւպակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30 րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ՛ 
ենթւսկետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարսւնի ւսշխատսւկազմում հսւրուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
զույքահսւրկի զումարների զանձման հարցի քննությսւն նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցվսւծ և իրականսւցված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի 
փաստական հաևզամաևքևերի բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննությսւն արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամանքներր, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՐՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամւսձայն ձձ ձՔ Բ ֊ի  կողմից տրսւմադրված փոխադրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատմւսն 
տվյալների, 8 ա 2  Ր 350 մակնիշի 35 զ ո  755, &4Տ&ՆՏԲՏՏ 8ՃԻ12 8 350 մակնիշի 79 8ե
777 պեահամարանիշերի փոխաղրսւմիջոցներր հանդիսանում են Արփիկ Շավարշի Սուչյսւևի 
սեփականությունը, ինչը ձձ ձւսրկային օրենսգրքվ հանդիսանում են հստկվող օբյեկա։

Գույքի համար վճարմսւն եևթսւկա զույքահարկը կսպմում է 913 750/իևն հարյուր տասներեք հազար յոթ 
հարյուր հիսուն/ ձձ դրամ, ինչը 2015–2022թթ. ժամաևակւսհատվածում չի վճսւրվել, իսկ Արփիկ Շավարշի 
Սուչյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահւսրկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճարևլու արղյունքում սաաջացել է զույքահսւրկի համար տույժ՝ 239 361 /երկու հարյուր երեսունինն 
հազար երեք հարյուր վսւթսունմեկ/ ձձ դրամի չափով։
2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակաևերում 2023 թվականի հունվսւրի 11-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծաևուցվել Է /հիմք 2 0 .1 2 .2022թ. ծանուցում 
ՁշժՁրՁրաւո կսւյքում/ Արփիկ Շավարշի Սուչյանը։ Վերջինս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 11.01.2023թ. վարչական վարույթի յսումներն իրակսւնացվել են պատշաճ ծսւնուցված Արփիկ 
Շավարշի Սուչյւսնի բւսցակայությամբ։
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2.2. Սահմանադրության 45-րղ եոդփսծի համաձայե՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաւոսւրել պետական կամ համայևքային բյուջե 
մուտքւսդրվող ւդարտադիր ւսյլ վճարումներ։
ձաւքաձայն ՀՀ Պարկային օրենսդրքի 239 ֊րդ հոդվւսծի ւիոխադրւսլքիջոցի գույքւսհարկր հարկ վճարողներին
սեփակւսնությսւն իրավունքով պատկանող հտրկման օբյեկւո հւսմարվող ւիոխադրամիջոցիների համար 
ււահմանւիոծ կսւրդով ձայասսսսնի ձանյւապետությսւն հւսւհսյևքների բյուջեներ վճարւ|ող տեղական հարկ 
է, որը կսփւված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն սւրդյունքներից։

համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկւսկան ւսնձինք։ 2.սււ1ւսձւսյն ՀՀ ձարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հւսրկերի դծուլ հարկային պարւռավորությունների կաւոարոււք /մարում/ է 
համարւխււք Օրենսդրքին համաւդասւասխան հաշվարկված վճւսրմսւն ենթակահարկի, ինչպես նաե դրա 
դծով տույժերի ն /կամ/ տուդանքների դումտրների վճարումր համապատասխան հարկի դծով 
պւսրտավորություևը հսւշվառող ւոևդւսկան բյուջեի դանձապևտւսկաև հ\.սշւ|ին։ 
ձաւհսձւսյն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվւսծի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկեւոներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւևց յուրաքւսնչյուր օրվսւ հւսւհսր հարկ վճարողը կամ հւսրկւսյին 
զործւսկւսլր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չսսիով։ ձամւսձսւյն ԼԼ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կւսդմակերսյություննեյւն ու ֆիզիկական ւսնձինք փոխադրւսմիջոցների դույքւսհարկի տարեկան 
դոււհպւներր իրենց պետական դրաևցմւսն /հաշվսաման/ ւիսյրի հււսևսյնքի բյուջե են լղարում մինչե 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ր ներաոյւսլ։
ձւսմաձւսյն «Տեղական ինքնակաոսւվարման ւհափն» ԼԼ օրենքի 38-րդ հողվսւծի՝ համւսյնքի ղեկավարը 
որպես սեւիակսւն լիազորություն, օրենքով սահմսւնված կսւրդով կազմսւկերպում է գոլյքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճւսրող ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմւսնւիսծ վարդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելևևլով վերոդրյալից և դեկւսվւսյւվելով ՀՀ Սահմւսևադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսդրքով, «Նորմսւտիվ 
իրսւվական ակտերի մւսսին», «Տեղական ինքնակաոսւվարման մասին», «Վւսրչարարության հիմուևքների 
և ւիսրչւսկաև վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվսւծնևրով, որոշումեմ

1. Արւիիկ Շւսվարշի Սուչյսւևից հօզուտ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել րնդւսլքհնր 1 153 111/մեկ միլիոն 
մեկ հարյուր հիսուներեբ հազար լքեկ հարյուր ւռասնմեկ/ ՀՀ դրւսւէ որպես 1ՎՐԲ.ՆՏԲՏՏ 8ՏԻ12 Ր
350 մւսկնիշի 35 (վճ 755, ւ\488Ն81)ՏՏ 8ՏԻ12 8 350 մակնիշի 79 8Լ 777 պետհւսմարսւնիշերի 
ւիոխւսդրւսմիջոցների զույքահարկերի դոււեսր, ներառյալ տույժերը։

2. Սույն որոշումը կսւրոդ է վարչական կւսրգով բողոքարկվել Գւսվւսոի հւսւէւսյնքաւդետին դրա ուժի լքեջ 
մտնելու օրվսւնից երկու ւսմսվա ընթացքում կամ ձայաստսւնի 2,անրւսպետությսւև ւիսրչակսւն դատարան՝ 
և ր կ աւէ ււյա ժամկ ե սա ւլք:
Յ.Սույն որոշման պահանջները չկսսռարելու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի լքւսսին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածու| սւսհւևսնւիսծ կարգով այն ենթւսկա Է հարկադիր 
կւստարմւսն՝ ԼԼ ԱՆ ձարկւափր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով ւսնբողոքարկելի 
դաոնսւլուց եոամսյւս ժամկետում։
4, Մույն որոշւէան կատարման րնթացքի ևկւստմաւէբ հսկողությունն իրւսկանացնում Է Գւսւիսռ համւսյնքի 
ղեկավարը։
5. Մույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում րնդունման մասին օրենքով սահմւսնվւսծ պւստշաճ իրազեկելու 
օյւվսւն հսւջորդոդ օրը։

ք.Գսււ|ււա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍ6ԱՆ



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձաերապեաոնթյաե Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋփւՅզՁթ6էՅրՋո@§աՅմ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի Ա 64 ֊Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արմեն Սերյոժայի Ավեաիսյաևը (աևձնազիր ՃՔ0570562, ձԾձ 1704800498, հաշվաոված 
ձձ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Կարմիրզյուղ Սերզո Ավետիսյւսն փող. 1 նրբ. 22) 
հանդիսանալով զույքսւհարկ վճարող սուրյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի 
կատսւրել զույքսւհարկ վճւսրելու պարսաւկանությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի 
դեկտեմբերի 20-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գւսվսաի համայնքապետսւրաևի աշխատակազմում 
հւսրուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զւսնձման հսւրցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների ն վարչւսկան վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ն իրակւսնացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հանզւսմւսևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսև արղյունքում, բւսցահւսյտելով 
զործի բոլոր հանզամսւնքները, վարչական մւսրմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձսւմաձայն ձձ ձՔԲ-ի կողմից ւռրւսմաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատմւսև 
տփալևերի, Տ1\4^/ 318 I մակևիշի 28 0  0  545, պետհամսւրւսնիշի փոխւսղրամիջոցը հանղիսանում է Արմեն 
Սերյոժայի Ավետիսյսւնի սեփակւսնությունը, ինչը ձձ ձարկային օրենսզրքվ հւսևդիսանում են հարկվող
օբյեկտ։

Գույքի համար վճարմւսն ևնթակւս զույքւսհարկը կազւ1ում է 166197/մեկ հարյուր վստսունվեց հազար մեկ 
հսղղուր ինևսունյոթ// ձձ ղրւսմ, ինչը 2015֊2022յյ>թ. ժւսմւսնակահատվածում չ|ւ վճւսրվել, իսկ Արմեն 
Սերյոժայի Ավետիսյանի կողմից նշվւսծ ժամանակւսհւստվածի զույքսւհարկը օրենքով սահմանված 
ժւսմկետում չվճւսրելու արղյունքում ստաջացել է զույքսւհարկի համար տույժ 54729 /հիսունչորս հազար 
յոթ հարյուր քսսւնիևը/ձձ դրամի չակտվ։

2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ին «Վստչարւսրության և վարչական ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի ՅՕ֊յւդ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանում հարուցված վարչական 
վւսրույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվարի 11֊ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսևուցվել է /հիմք 20.12.2022թ. ծանուցում 32ւ13ր3ր.3ա 
կսւյքում/ Արմեն Սերյոժայի Ավետիսյւսնը։ Վերջինս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի լսումներիև։
11.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցվսւծ Արւէեն Սերյոժայի 
Ակետիսյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴԲԻՆԵԼՈԻ ՁԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՁՁ Սահմւսնւսղրությաև 45-րդ հոդվւսծի համւսձսւյն՝ յուրաքւսևտյուր ոք սլարաավոր է օրենքով 
սահմանված կարդ ով հ տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսսոարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսւդրվող պարսոսդիր այլ վճարումներ։
Ձամաձայն ՁՁ Ձսւրկային օրենսզրքի 239- րդ հոդվւսծի փոխադրամիջոցի զույբսւհարկը հարկ վճարողևերին 
սեփսւկանության իրսւվունքով պւստկսւնող հարկմսւն օրյեկտ համւսրվող փոխադրւսմիջոցիների համար 
սահմանված կւսրզով Ձայաստանի Ձւսնրաւզետությսւն հաւևսյևքների բյուջեներ վճսւրւխղ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական զործունեության ւսրդյունքնհրից։
Ձամաձայն ՁՁ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվւսծի ւիոխադրւսմիջոցների զույքահարկ վճարողներ եև 
համարում կսւզմակերւդություևներն ու ֆիզիկական ւսնձինք։ Ձամաձայն ՁՁ Ձսւրկային օրենսզրքի 46-րդ 
հոդվսւծի տեղական հարկ երի զծով հարկային ւդւսրտավորությունների կատսւրում /մարում/ է 
հսոքլսրւ|ոսք Օրենսզրքին համապատասխան հաշվւսրկւիսծ ւ|ճարմւսն ենթակահսւրկի, ինչւդես նաև ղրսւ 
զծով աույժերի հ /կւսւՐ տուզաևքների զոււևսրների վճարումը հւսւքապսւտաւփսսն հարկի զծով 
պարաւսվորությունը հսւշւ|ւսոոդ տեղական բյուջեի զանձւսպետւսկւսն հւսշւ|ին։
Ձամաձայն ՁՁ հսւրկւսյին օրենսզրքի 401- րդ հոդվւսծի հւսրկի վճւսրումը սսւհւհսնված ժւսւքկեաներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկեւոսւնց յուրսւքւսնչյուր օրվա հսւմւսր հարկ վճարողր կամ հարկային 
զործակւսլը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։ Ձւսմւսձայն ՁՁ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվսւծի 
կազւհոկերպություններն ու ֆիղիկսւկան սւնձինք ւիոխւսդրամիջոցնևրի զույքահարկի տարեկան 
զումսւրները իրենց պետւսկւսն զրւսնցւևսն /՚հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե եև վճւսրում մինչն 
հարկային տւսրվւս դեկտեւէբերի 1 ը ներսւռյւսլ։
Ձամաձայն «Տեղական ինքնսւկառավարման մասին» ՁՁ օրենքի 38-րղ հողփսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սևւիակսւն լիազորություև, օրենքւփ սահմանված կսւրզու( կազւհսկերպում Է զույքահարկի 
զանձումր, ինչպես նւսն տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճսւրող ւսնձւսևց ևկւստմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսաում Է համապատասխան ւէիջոցևեր։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ՁՁ Սահւքսւնաղրությւսւփ, ՁՁ հարկային օրենսզրքով, «Նորւ1ասւիւ| 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
և ւիսրչական վարույթի մասին» ՁՁ օրենքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվսւծներուի որոշումԼմ

1. Արմեն Սերյոժսւյի Ավետիսյւսնից հօզուտ Գավւսո հաւհսյևքի բյուջե զւսնձևլ ընդաս՜ենը 220 926/երկու 
հարյուր քսան հազար ինն հարյուր քսւսնվեց/ ՁՁ դրամ որ լզես Տհ՚1\Ն 318 1 մակնիշի 28 ՕՕ 
545, պետհսւմւսրանիշի փոխադրամիջոցի զույքւսհարկերի զոււէար, նեյաայւսլ տույժերը։
2-Սույն որոշումը կարող Է վսւրչւսկւսն կւսրզով բողոբարկվելԳավաոի համայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսևից երկու ւսմսւխւ ընթացքում կսււէ Ձւսյսատւսնի Ձանրապետության ւիսրչական դսւտւսրաև՝ 
երկամսյա ժւսւէկետոււէ։
Յ.Սույն որոշլքւսն ւդահանջևերը չկսւտա՚րելու ղեպքում, «Վարչարւսրության հիւհււևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՁՁ օրենքի 88-րդ հոդփսծով սւսհւքանված կւսրզով ւսյն ենթակսւ Է հւսրկւսդիր 
կատարմաև՝ ՁՁ ԱՆ Ձարկսւդիր կաւոարոււքև ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքարկելի 
դաոնւսլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատսդււքան ընթսւցքի նկատմամբ հսկոդությունն իրականւսցնում Է Գավաո հսւմւսյնքի 
դեկաւիսրը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ Է ւհոնոււք րնդունման մասին օրենքով սահմաևվւսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հսւջորդող օրը։

■ ւօձՏք.
ք. Գավւսո
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ձայաստանի ձւս ևրսւ պ ե տո ւթյ ան Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՋզՁբ6էՋրՋՈ@§ոա1.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
11 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի 14 65-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ11Ի ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

֊Քաղաքացի Սհակ Ալբերաի Աղաջսւևյանր (անձնագիր ՃՆ0412803, ձԾձ 2614790052, հաշվաոված 
ձձ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ , Կարմիրզյոսլ ձունսւն Ավեաիսյաև 13 ) հանղիսանալով 
զույքսւհարկ վճարող սուքյեկա, ձձ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահսւրկ 
վճսւրելու սյարտակւսևույ&յունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 20 ֊ին 
«Վստչւսրարությաև հիմունքների և ւլւսրչւււկան վւսրույլծի լքասիև» ձձ օրենքի ՅՕ֊րդ հողվսւծի 1-ին ւհսսի ,,բ՚՛ 
եևթսւկեսփ հիմքով Գավաոի հսւմայևքապեաարսւնի սւ շ խա ա ա կսւզմո ւ\1 հսւրուցվել Է ւիսրչակսւն վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զոււհորևերի զւսևձւհսն հարցի քնևության նպատակով։

«Վարչւսրւսրության հիմունքների հ վստչսւկան վարույթի ւհսսին» ձայաստանի ձանրւսպետության 
օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցված և իրսւկաևացված վարչական վարույթի րնթացքում զործի 
ւիսատակւսն հւսևզւսւհււնքների բսպւհսկողւհսնի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արղյունքում, բացահսւյտելով 
զործի բոլոր հաևզսւմանքներր, վարչական մւսրմինր հւսստտտված Է հաւ(սւրոււ( հետնյայր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամւսձայն ձձ ձ-ՔԲ-ի կողմից արամադրված փոխւսղրւսմիջոցների հաշվսաւքան ու զնսւհւստման 
տվյւսլների, հհձձՕՃ. աԼԼՏ1՝՝11ճ 2.5 Լ ւհսկնիշի 26 ՕՏ 827, ւզետհաւհսրանիշի փոխաղրւսւվւջոցը 
հանդիսանում Է Սհակ Ալբերաի Աղաշանյանի սեփականությունը, ինչը ձձ ձւսրկային օրեևսզրքվ 
հանղիսանում են հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի հսւմար ւլճարմսւև ենթակւս զույքւսհսւրկր կւսզմում Է 327601/երեք հարյուր քսւսնյոյՅ հազար ւ|ևց 
հարյուր ւէեկ/ ձձ ղյւսւմ, ինչը 2016֊2022յ;>թ. ժաւքանւսկւսհւստվածոււք չ|ւ վճւսրւլել, իսկ Մեւսկ Ալբևրտի 
Աղսւշաևյանի կողւփց նշվսւծ Ժսո1անակա1ւատւ|ածի զույքահայւկը օրենքով սահւքանված ժսււէկետոււք 
չվճւսրելու արղյունքում ւսուսջացել Է զույքահարկի համար տույժ 84581/ութսունչորս հազար հինզ 
հսւրյույւ ութսունմեկ/ձձ դրամի չափով։

2022 |ժն|ւսկւսևի դեկտեմբերի 20 ֊ին  «Վւսյ՜ւչւսյւսւրությւսն և վարչակւսն ւիսրույթի լքւսսին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողփսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի հաւքայնքապետարաևուլք հւսրուցվւսծ վարչական 
վարույթի շրջսւնւսկաևերում 2023 թվականի հունվւսյփ 11-ին հրսւվիրվել են վւսրչւսկսւն վայաւյթի 
լսոււքներ, որին մւսսնակցելու նպատակու) սյւսւոշսւճ ծանուցւլել է /նիմբ 2 0 .12 .2022թ. ծւսևուցում 
Ձ՜ճժ3ր3ր.3ա կւսյքոււՐ Սևւսկ Այրերտի Աղաջաևյսւևը։ Վերջինււ չի ներկւսյացել վսւրչւսկան վարույթի 
լսումնեյփն։ 11 .01.2023թ. վարչական վարույթի յււոււ(ներն իրակաևացվել են պատշսւճ ծւսնուցված Սևւսկ 
Ալբերաի Աղաջանյանի բսւցակայույդաւէբ։
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22 Սահմանադրական 45-րդ հոդվսւծի համաձայն՜ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և տափով մուծել հարկեր, ւռույւքեր, կսսռարեյ պետական կամ համսդնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտւսդիր այլ վճարոււէևհր։
ձամսւձւսյն 22 ձարկային օյւենսզրքի 239-յոլ հոդվսւծի փոիաւդրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողևերին 
սեփակւսևության իրավունքով ւդատկանող հարկմւսն օբյեկա համւսրվող ւիրփոսղրւսւփջոցիների համար 
սւսհմանվւսծ կւսրզով ձայ սատանի հանրսւպետության հաւքւսյևքևերի բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կսփսիսծ չէ հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձւսմւսձայև ԼԼ հւսրկւսյին օրենսզրքի 240-րդ հողվածի փոիսսդրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կւսզմակերւղություննեյւն ու ֆիզիկական անձինք։ ձւսմաձայն ԼԼ ձարկային օրենսզրքի 46-րդ 
հողւիսծի տեղական հւսրկերի զծով հարկային պարւուսվորությունների կւստսւրում /ւհսրում/ է 
հսոհսրվոււք Օրենսզրքին հւսլքաւղւստասխաև հաշվարկված վճւսրլքլսն եևթակսւհարկի, ինչւղես նան ղրսւ 
զծով սաւյժևրի ե /՛կամ/ տուզանքևերի զումարների վճւսրումը հսւմապսւտասիւան հարկի զծով 
ւղսղոոավորությունր հտշւիաաղ տեղական բյուջևի զսւևձապետական հւսշվին։
ձամւսձայն 22 հարկային օրենսզրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճւսրուլքը սահւհսնվւսծ ժամկետներից 
ուշւսցնեյու ղեպքում ժամկեւոսւնց յուրսւքանչյուր օրվսւ համւսր հւսրկ վճարողը կւսւ( հւսրկային 
զործւսկալը վճարում՛ է ւռույժ 0.04 տոկոսի չսոիուի 2սւմաձսւյն 22 հարկային օրենսզրքի 251 րղ հողվածի 
կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկակւսն անձինք ւիոխսւդրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
զոււսսրևերը իրենց պետական զրանցման /հաշվսւռման/ փսյրի հւսմւսյնքի բյուջե են վճարում մինչհ 
հւսրկւսյին տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյւսլ։
2ամաձւսյն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» 22 օրենքի 38-րղ հողւիսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված կւսրզով կազմակերպում է զույքահարկի 
զաևձոււփ, ինչւղես նւսհ տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճստնևրը չվճարող աևձւսնց նկատմամբ 
օրևևքուլ սահմանված կարզով կիրւսրասք է համապատասխան միջոցներ։
ելևելով վերոզրյսւլից Լւ ղեկավսւրվևլով 22 Սահմանաղրությւաքբ, 22 հւսրկւսյին օրենսզրքով, «Նորլքւսւոիվ 
իրսւվակսւն ւււկւոերի մասին», «Տեղական ինքնակւսուսվարմւսն ւհւաին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վայւչւսկան վարույթի մւսսին» 22 օրենքի 53– րղ, 58-60 րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. Սհակ Ալբերտի Աղաջսւևյանից հօզուտ Գսւվւսո համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենը 412182/չորս 
հարյուր տասներկու հազար մեկ հւսրյուր ութսուն երկու/ 22 ղրւսմ որպես հԼձճԲԳ ձ11ԼԼհ1\1/\ 2.5 Լ 
մակնիշի 26 ՕՏ 827, պեւոհամւսրւսնիշի ւիոիւաղրսււփջոցի զույքսւհսւրկհրի զումսւր, ներաոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վւսրչակւսն կարզով բողոքսւրկվելԳավաոի համսւյնքաւղետին ղրսւ ուժի մեջ 
մսւևելու օրվւսնից երկու ւսւքլւվւս ընթւսցքում կամ 2այսւստսւնի 2անրապեաությւսն վւսրչական ղւստւսրան՝ 
ե ր կ ա մսյ ա ժւս մկ ե տում։
3. Սույն որոշւէւսև ւղւսհւսնջները չկսւտարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե ւիսրչւսկան 
վարույթի ւհսսին» 22 օրենքի 88 ֊ր ղ  հոդփսծով սահմանվւսծ կւււյւզուէ ւււյն ենթսւկւս Է հսւրկւսղիր 
կսւտւսրւ1ան՝ 22 ԱՆ 2ւսրկադիր կատարումն ապահովող ծւսոայությւսն միջոցով ւսնբողոքււղւկեվւ 
ղաոնւսլուց եոամսյա ժւսմկես՚աւմ։
4. Սույն որոշման կատարման րնթւսցքի նկատմսս1բ հսկողությունն իրւսկւււնացնում Է Գւսվսա հսււքայնքի 
ղեկւսվարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մւռնում ըևղունւսսն ւ(ւսսին օրենքով սահմսւնւիսծ պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հսւջոյւղող օրը։

շօ«23թ.
ք.Գաւ|աո



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձաևրւսպետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի ւ(արզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 $^ՋոզՋ§հսզՁր6էՁրսո(5)§րոՔմ.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
11 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկսւնի 1Տր 66–Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քւսղաքացի Խորեն Արսենի Բաղդասարյաևը (անձնազիր 013946256, ձԾձ 2911960807, հաշվւսռվւսծ 
ձձ Գեղարքունիքի մււղպ, Գւսվւսո հւսմայնք, զ. Կւսրմիրզյուղ Գայի փողոց 33 ) հւսնղիսանսւլով 
զույքահւսրկ վճւսրող սուբյեկւռ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահւ(սւնվւսծ կարզով չի կասսսրել զույքահւսրկ 
վճարելու սյարտսւկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբհրի 20-ին 
« Վ ա յ ւչսւ յ ւ ա յւո ւ թ յ ա ն հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասիև» ձձ օրենքի 30-րղ հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակետի հիմքով Գսւվւսոի համայնքապեսոսրաևի աշխատւսկւսզմում հւսրուցվելէ վարչական փսրույյտ՝ 
զույքահարկի զումւսրների զանձման հւսրցի քննության նպատակով։

«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձսւնրւսպետության 
օրենքով սահւհոնվւսծ կսւրզով հարուցված ե իրակւսևացփսծ վարչական վարույթի րևթւսցքում զործի 
փաստւսկւսև հանզւսմանքևերի բւսզւհսկողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահայտելով 
զործի բոլոր հսւնզւսմաևքներր, վարչական մարմինր հւսսւոատված է; համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՅՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձսւմաձայն ձձ ձՔԲ-ի կողւփց տրամաղրվսւծ փոխաղրսւմիշոցների հաշվաուքան ու զնւսհսւտման 
տվյալների, ԲՕԽՏՕ1Տ ԲճՂհետԻՂ 3.6 մակևիշի 77 ճհ 277, պեահսւմարանիշի ւիոխաղյւաւփջոցը 
հւսնղիսանում է Խորեն Արսենի Բաղղւսսարյանի սեւիակւսնություևը, ինչը ձձ ձարկսղին օրենսզրքվ 
հանղիսանում են հսւրկվող օբյեկտ։

Գույքի համար վճւսրլքան ենթսւկա զույքահսւրկը կսւզԱ՜ում է 795625/յոթ հւսրյուր իևնսունհինզ հազար վեց 
հարյուր քսաևհիևզ/ ձձ դրաւէ, ինչը 2017–2022յւ>թ. ժւսմանակահատւիսծում չի վճարվել, իսկ 1սորեև Արսենի 
Բաղղսաարյւսևի կողմից նշւիսծ ժաւէաևւսկւսհատվածի զույքւսհւսրկր օրենքով սահմաևված ժամկևտոււ։ 
չվճւսրելու այւղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 204454/երկու հարյուր չորս հւսզար չորս 
հարյուր հիսուևչորս/ձձ ղրսււքի չաւիուի

2022 թվւսկւսնի ղեկտեմբերի 20-ին «Վարչւսրւսրությւսն և վարչւսկւսն վւսրույյծի լքասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1֊ իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսոի համայևքւսպեւոարանում հարուցված վարչւսկւսն 
վարույթի շրջաևւսկաևեյաււ1 2023 թվւսկւսնի հուևւիւղփ 11- իև հրսւվիրվել են վւսրչւսկսւն վւսրույթի 
լսումներ, որիև մւսսնւսկցելու նպատակով ւղատշաճ ծանուցվել է /հիմք 2 0 .1 2 .2022թ. ծանուցոււք 
ՁշժՅրՁր.Ձա կայքոււէ/ Խորեն Արսենի Բւսղղւսսւսրյւսնը։ Վերջինս չի ներկայացեր վարչւսկւսն վարույթի 
ւսումևեյվւն։ 11 .01.2023|Ժ. ւխտչւսկան վւսրույթի լսումներն իրւսկւսնացւ(ել են ււյատշւսճ ծւսնուցվւսծ Խորեն 
Արսենի Բւսղղւսււււղղանի բացակւււյությաւէբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմւսնադրության 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմսւնված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կտտարելպետական կամ համայևքային բյուջե 
մուտքսպրվող պարտսպիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ձձ ձսւրկային օրենսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքսւհարկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկանությւսն իրավունքով պատկանող հարկմսւև օբյևկտ համւսրվող փոխադրամիջոցիների համար 
սահմանված վարդով ձսւյաստանի ձանրապետության համւսյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործանեաթյսւն արդյունքներից։ 
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքահւսրկ վճարողներ են 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինք։ ձամսւձայն ՀՀ Պարկային օրենսդրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկային պտրտավորությունների կատարում /մարում/ է 
հսւսարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճսւրմաև ենթակահարկի, ինչպես ևաե դրա 
դծով տույժերի ն/կամ/ տուդանքների զումարնեյփ վճսւրումր համապատասխան հարկի դծով 
պարտափդաւյպունը հաշվաոոդ տեղական բյուջեի դաևձապետակսւն հսւջվին։ 
ձամաձւսյն ՀՀ հարկային օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2,սւմաձայև ՀՀ հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինք փոխադրամիջոցների գոլյքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական դրանցման /հաշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1 ըներաոյւսլ։
ձամաձայն «Տեղական իևքնսւկաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կւսրգով կազմակերպում է գոլյքահարկի 
զանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող սւնձանց նկսւտմամբ 
օրենքով սահմսւնված կսւրդով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եփելով վերոդրյւսլից և դեկսւփսրվելով ձձ Սահմաևադրությամբ, ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմսւտիվ 
իրսւվակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնսւկաոավարմտն մասին», «Վարչարարության հիմուևքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվածներով, որոշումնմ

1. հարեն Արսենի Բաղդւսսարյւսևից հօգուտ Գավւսո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 1 000079/մեկ 
միփոև յոթաևասունինը/ձձ դրամ որպես ԲՕհՏ(մ1հ ՕճԳհւճԻՎ 3.6 մակնիշի 77 XII 277, պետհամարսւևիշի 
փոիսսդրամիջոցի զույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Մույև ւդւոշումը կարող է վարչական կսւրդով բողոքսդւկվել Գավաոի համւպնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթւսցքում կամ ձայսատւսնի ձանրւսպետությւսև վարչական դատարան՝ 
ե յ ւ կսւմսյա ժա մկ ե տում:
Յ-Մույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվւսծով սահմանված կւսրգով ւսյև ենթւսկա է հարկադիր 
կատսւրման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծւսոայության միջոցով սւնբոդոքարկեփ 
դաոնւսլուց եռամսյսւ ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատսւրման ընթտցքի նկատմամբ հսկոդությունն իրակսւնւսցնում ե Գավւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու 
օրվաև հւսջորդող օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐԶՄՅԱՆ

֊0 Չձ\*>.
ք. Գավսա



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձաերապեաոնթյաե Գեղարքունիքի մարզի Գւսվսա համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^սոզՋ§հՋզՋբ6էՅրՋՈ@§րոաԼէ։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
10 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկանի 19 67-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈ Ի ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Լևոն ձրաչիկի Զոհրւսբյւսևը (անձնազիր ՃԲ0694099, ձԾձ 2204620394 հաշվաոված ձձ 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավսա համայնք,զ. Կարմիրզյուղ, Ջոհրսւբ Շհոյան 5/ հւսնղիսաևալով գույքահարկ 
վճարող սուրյեկտ, ձձ հարկային օրեևսզրքով սահմանված կարզով չի կատար ել գույքահարկ վճարելու 
պարտւսկանություևները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 20-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30- րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթւսկետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապեասւրանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զւսնձմաև հարցի քննությսւն նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և 
իրականացված վարչական վարույթի ընթացքոււք զործի փւսստւսկւսև հանզամանքների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյևկսւիվ քևևության արղյունքում, բսւցահայտելով զործի բոլոր հանզամւսևքները, վարչական 
մարլքինը հաստւստված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամւսձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսււէադրված ձձ ձարկային օյւևնսզրքով սահմւսնված 
զույքսւհարկով հսւրկվող օբյեկտ հաւէարվող Գավառ համայնքի 05-056-0157-0010, 05-056-0054-0015, 0 5 ֊ 
056 0347 0158,05-056 0333 0040, 05 056 0316֊0304 կաղսւստրային ծածկազրեյավ հողատեսքը 
հանղիսսւնում Է Լևոն ձրաչիկի Զոհրաբյաևի սեփւսկաևությունը։
Անշարժ գույքեյփ համար վճարման ենթակա զույքահւսրկը կազմոււէ Է 89520/ութսուևինն հազար հինգ 
հարյուր քսսւն/ ձձ ղրսւմ, ինչը 2008 2021 թթ– ժամւսևակահատվածում չի վճարվել, իսկ Լևոն ձրաչիկի 
Զոհրաբյաևի կողմից նշվսւծ ժամանւսկահատվսւծի զույքահարկը օրենքով ւււււհմանված ժամկետում 
չվճւսյւելու արղյունքում աոսւջացել Է զույքահսւրկի համար տույժ 37832/երեսունյոթ հազար ութ հարյուր 
եյւեսուներկու/ ձձ ղյւամի չտփուի
2022 թվականի ղեկտեւփերի 20 ֊ին  «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օյւենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին ւհսսի ,,բ” կետի հիմքով Գսւվառի հսւմւսյնքապետարանում հարուցված վւսրչական 
վարույթի շրջանւսկաներուլք 2023 թվականի հունվարի 11-ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին ւքսւսևակցելու նպատակով պւսսւշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 20.12.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր31՜.3րո 
կայքում/Լևոն ձրաչիկի Ջոհլսսբյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչւսկսւն վարույթի լսոււէներին։
11.01.202Յյօ. վարչական վւորույթի լսումներն իրականացվել են ւղւստշաճ ծւսնուցվւսծ Լևոն ձրաչիկի 
Զոհրաբյաևի բացակւսյույ&յւսմբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանաղրության 45–րղ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարտավոր Է օրենքով 
սահմւսնված կարզով և չսււիով մուծելհայւկեր, սաւյւքեր, կսւտւսրել ւդետւսկան կամ հւսւհսյնքւսյին բյուջե



ձամաձւսյն ձձ 2,սւրկային օրենսզրքի 224 րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփսւկանությւսն իրսւվունքով պաւոկւսնող հւսրկման օբյեկտ հւսւևսրվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կսւրդով ձայաստանի ձսւնրապետության համայևքնեյւի բյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճսւրոդների տնտեսական դործունեության արդյունքևերից։ 
ձամաձւսյն ձձ հւսրկւսյին օրենսդրքի 236- րդ հոդվածի կադմւսկևյսդությունները և ֆիդիկական ւսնձինք 
անշարժ դույքի տարեկան գումարները /սւյդ թվուլք Օրենսդրքի 231-րդ հոդվածի Յ ֊ր դ  մասով սահւքանւիսծ 
դեսյբերում ու կսւրդով հաշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտսւվորության գումարները / անշարժ 
դույքի դանվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճւսրում ւէինչն հւսրկւսյին տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդւլսւծով սահմանված սաանձնահւստկությունները։ 
ձւսւհսձայև ձձ ձարկւսյին օրենսդրքի 46– րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային 
ււյարսաւվորությունների կւստւսրում /ւհսրոււք/ է համարվում Օրենսդրքին համապսւտասխւսն 
հաշվարկված վճսւրմւսն ենթւսկւսհսւրկի, ինչւդես նան դրւս դծով տույժերի ե /կամ/ ւռուդաևքների 
դումսւրների վճւսրոււքը համապատասխան հարկի դծով պւււրտււսխրությունր հւսշվւսռող տեղական 
բյուջեի դւսնձւսպետական հւսշվին։ ձամաձւսյն ձձ հւսրկւսյին օրենսդրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճսւրոււքր սսւհւքանված ժամկհտներից ուշւսցնեյու դեպքոււէ ժամկետսւնց յույւաքսւնչյուր օրվա համար 
հւսրկ վճարողը կւսմ հարկային դործւսկւպը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիուի 
ձսս1ւսձւսյն «Տեղական ինքնակսւուսվարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիսւդորություն, օրենքուլ սահմանւիսծ կարզով կադմակեյւպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրոդ ւսնձանց ևկատմամբ 
օրենքով սահմսւնւիսծ կսւրդով կիրսաում է հւսւհսւդւստասխւսն միջոցներ։
Եփելով վեյադրյսւլից և դեկաւիսրւ|ելով ձձ Սսւհմաևադրությաւէբ, ձձ հարկւսյին օրենսդրքով, «Նորմսսոիվ 
իրսւվական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաաւխսրման ւհսսին», « Վւււրչսւրւսյ՜ւության հիւէունքների 
և վայւչսւկան վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րդ, 5 8 ֊60-րդ հոդվածներով, որոշումևմ

1. Աւոն ձրսւչիկի Զոհրաբյւսնից հօդուտ Գավսա հւսւհսյնքի բյուջե գանձել ընդւսմենր 127 352/մեկ հարյուր 
քսանյոթ հազար երեք հւսրյուր հիսուևերկու/ ձձ դրամ, որպես 05 056-0157-0010, 05056 0054-0015, 05-056 
0347-0158, 05-056-0333-0040, 05 056 0316-0304 կւսդսւսւորային ծածկազրերուլ դույքերի դույքւսհւսրկերի 
գումար, ներսայալ աույժերը։
2. Սույն որոշոււքը կարող Է վարչական կւսրդով բոդոքսւրկվել Գավւսոի համսւյնքապևտին դրւս ուժի մեջ 
մտնելու օրւխւնից երկու ամսւիս ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրսսդետությւսն վւսրչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկեսաւմ։
3. Սույն որոշման պահանջները չկսւտարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդվւսծով սւսհմանվւսծ կւսրդով այն ենթակւս Է հարկադիր 
կատարմաև՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կսւսոսրումն ապահովող ծաոսւյության միջոցով անբոդոքւսրկելի 
դւսռնալուց եոամսյա ժամկեաում։
4. Սույն ոյւոշմսւն կւսաարմաև ըևթւսցքի ևկւսւռմսւմբ հսկողությունն իրւսկաևացնում Է Գավւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն ոյտշումն ուժի ւ1եջ Է մտնում ըևդունմւսն մասին օրենքով սւսհւ1անված պատշաճ իրազեկելու 
օր լիսն հսւջորդոդ օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ձԱՅԱԱՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձաևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅր6էՅրՅՈ@§ա311.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ԶԻ Մ
11 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի Ի1 68-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի ձայկ Ռաֆիկի Աղաջսւնյանը (անձնազիր ՃԲ0611353, ԼԾՀ 1301651265 հաշվսաված ԼԼ 
Գեղստքունիքի մարզ, Գավառ համայնք,զ. Կարմիրզյուղ, Ազսւաության պողուոա 128/ հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուրյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճարելու պարտակսւնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 20-ին 
«Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավւսռի համայևքապետարաևի աշխսւաակազմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի գումարների զսւնձման հւսրցի քննությւսն նպատակով։ «Վարչարարության հիմուևքների և 
վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրսւպետության օրենքով սահմւսնված կարզով հարուցված 
ե իրականացված ւիսրչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզւսմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյևկտիվ քնևության արղյունքում, բացւսհայտելով զոյւծի բոլոր հաևզամանքևերը, 
վարչական մւսրմինը հաստւստված Է համարում հետևյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳԶԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսւմաղրված ձձ ձսւրկային օրենսզրքով սահմւսնված 
զույքահսւրկով հսւրկվող օբյեկտ համսւրվող Գավառ համայնքի 05-056-0030-0010,05-056-0305-0010 
կաղւսստրային ծածկսւզյւերով հողատեսքերը հսւնղիսանում Է ձայկ Ռաֆիկի Աղւսջանյաևի 
ս ե ւի ւս կ ան ությ ո ւն ը:
Անշարժ զույքևրի համար վճարմսւն ենթակսւ զույքահարկը կազմում Է 36816/երեսունվեց հազար ութ 
հսղւյուր տասնվեց/ ձձ ղրամ, ինչը 2008 2021 թլո. ժամւսնակահատվածում չի վճարվել, իսկ ձայկ Ռաֆիկի 
Աղաջանյւսնի կողմից նշված ժամաևակւսհաավածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արղյունքում առաջւսցևլ Է զույքահայւկի համայւ տույժ 16425/տսւսևվեց հազար չորս հարյուր 
քսանհինզ/ ձձ ղրւսմի չափով։
2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ին «Վայւչարարության ե վսղ՜ւչԱւկան վսւրույյծի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համւսյնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջսւնականերում 2023 թվականի հունվսւրի 11-ին հրավիրվելեև վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 20.12.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա 
կայքում/ձայկ Ռաֆիկի Աղաջսւնյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական ւիսրույթի լսումներին։
11.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվելեն պատշաճ ծանուցված ձայկ Ռաֆիկի 
Աղաջանյւսնի բացսւկայույՅյամբ։



֊I.ԱՐՁԱԿ ԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱվՈՐՈԻՄԸ

212. Սւսհմւսնաղրության 45-րդ հողվւսծի համաձայն՝ յուրաքսւնտյուր որ պարւոավոր է օրենքով 
սահմանվւսծ կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կւսաարել պետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պւսրտւսզիր այլ վճարումներ։
ձամսւձւսյն 22 2արկսւյին օրենսզրքի 224 ֊րզ հողվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարողևերին 
սնփակւսևությաև իրւսվունքով պսւտկւսնող հւսրկմւսն օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով 2այասասւևի 2սւնրապետության համայնքների բյուջենեյւ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կսփւված չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական զործունեության սւրղյունքնեըից։
2ամւսձսւյն 22 հարկային օրենսզրքի 236-րղ հողւիսծի կսպմակերպությունները ե ֆիզիկակւսն անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այղ թվում Օրենսզրքի 231-րղ հողւիսծի 3-րղ մասով սահմանված 
ղեււյքևրում ու կարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի սւարտավորության զումարները / անշարժ 
զույքի զսւնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հւսրկւսյին տարվա ղեկաեմբերի 1-ը ներսայալ 
հաշվի սանելով սույն հողվւսծով սահմանվւսծ աոանձնահւստկությունևերր։
2ամաձւսյն 22 2ւսրկային օրենսզրքի 46 րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
ԼԼ|արտւսվորությունևերի կատարում /մւսրում/ է համւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճսւրման ենթւսկահարկի, ինչպես նւսհ ղրսւ զծով տույժերի և /կամ/ տուգանքևերի 
զոււքարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտւսփտությունը հաշվւսոող տեղական 
բյուջևի զանձւսպետւսկաև հւսշվին։ 2ամւսձայն 22 հւսրկւսյիև օրենսզրքի 401 ֊ր ղ  հողվածի հստկի 
վճարումը սահմանված ժամկեւոներից ուշացնելու ղեպքում ժամկեւռանց յուրւսքանտյուր օրվսւ համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային զործակւպը վճարում ե ւոույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2ւսմաձայն «Տեղական ինքնւսկսաավսւրման մասին» 22 օրենքի 38-յւղ հողւիսծի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորության, օրենքով սսւհմանված կարզով կւսզմակևյւպում է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճւսրող ւսնձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սսւհմանված կարզով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյսղից և ղեկավարվևլով 22 Սւսհմւսնաղրությամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվւսկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնսւկառավարման մասին», «վարչարարության հիմունքների 
և վարչական փսրույթի մասին» 22 օրենքի 53 ֊ րղ, 58–60֊րղ հողփսծնեյավ, որոշումեմ

1. 2ւսյկ Ռաֆիկի Աղւսջանյւսնից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել րնղւսմհնր 53 241/հիսունևրեք 
հազար երկու հարյուր քսաասունմեկ/ 22 ղրամ, որպես 05-056֊ 0030 0010,05-056 0305-0010 կւսղսատրւսյիև 
ծածկւսզրերով զույքերի զույքահսւրկերի գումար, ներսայւսլ սաւյժերը։
2. Սույն որոշումը կարող 1; վարչսմրսն կարզով բողոքսւրկվելԳավաոի հւսմւսյնքապեսփև ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու սւմսւիս ընթսւցքում կամ 2այսւստանի 2անրսւպետության վարչական ղատսւրան՝ 
ե րկ ւս մ ս յ ա ժա մկ ե սա ւմ։
Յ.Մույն որոշման պահանջները չկւստւսրելու ղեպքում, «վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հողվսւծով սահմանված կարզով այն եևթւսկա է հարկաղիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2սւրկսւղիր կաասւրումն սուրսհովող ծսաւսյության միջոցով անբողոքւսրկեփ 
ղաոնւսլուց եուսմսյա ժւսմկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկւսնացնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնղունմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հսւջորղող օրը։

ք.Գավսա



ՀԱՅԱՄՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավար) համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՋր^̂ Ձ§հ̂ 1̂ ^̂ ք6է̂ ր̂ ո@§աՁ̂ 1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
11 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկւսևի ^  69–Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՌԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Համլետ Կոլեյի Արհշատյսւնը (ւսևձնազիր ՃՏ0267893, ՀԾՀ 2502621119, հսւշվստփսծ ԼԼ 
Գեղարքուևիքի մարզ ք. Գավաո համայնք զ. Կարմիրգյուղ Մւսրշալ Բաբսւջանյան 4) հանդիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսսոարել զույքահւսրկ 
վճարելու պսւրտւււկւսնությունները, ինչ|ւ կապւսկցությամբ 2022 թվականի ղևկտեմբերի 20-ին 
«Վսղւչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" 
եևթսւկեաի հիմքով Գավաոի համայնքւսպետարաևի աշխսւտակազմում հւսյւուցվել Է վարչական վւսրույյՑ՝ 
զույքահարկի զումարևեյւի գւսևձմւսն հարցի քննությսւն նպւստակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վսւրչւսկւսն վարույյծի մասին» Հայսատւսևի Հւսնրւսպետության 
օրենքով սւսհւհսնւիսծ կսրրզով հարուցված և իրւսկւսնւսցված վւսրչակսւն ւիորույյՅի ընթւսցքում զործի 
փաստական հաևզւսւքանքների բւսզլքակողմւսնի, լյւիվ հ օյղեկտիվ քննությսւն արղյունքում, բացահայաելով 
զործի բոլոր հանզաւհսևբներր, վարչակւսն մսւրմիևր հւսսաատված Է համարում հեւոհյսղը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողւփց տրսււհսղյւվւսծ ՀՀ Հարկային օրեևսզրքուլ սահմւսևւիոծ 
զույքահւսրկով հարկւխղ օբյեկա հսոհսրվող Գավաո հւսւքայնքի 05-056-0319-0044, 05-056-0338-0050, 05–
056 0175 0003, 05 056 0343 0048, կսւղսաարւսյիև ծւսծկազրևրուլ անշարժ զույքերը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից 
տրամաղրվսւծ ւիո|սաղրսւմիշոցների հւսշվսւոման ու զնահասւմաև ավյսւլների պեահսււհսրանիշի 
ւիոխւսղրւսմիջոցը հւսնղիսսւևում Է Համլետ Կոլեյի Արևշւստյւսևի սեւիակաևությունը։
Աևշւսրժ զույքերի համար վճւսրւհսն եևթակւս զույքահւսրկը կւսզւ(ոււ1 Է 79415/յոթւսնասունիևն հազար չորս 
հարյուր տասևհինզ/ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2008-2021թթ. ժաւհոևւսկահատւիսծում չի վճարվել, իսկ Հւսմլեա Կոլեյի 
Արևշատյւսնի կողւէից նշվւսծ ժւսմանակահսւտւլածի զույքւսհարկր օրևնքուլ սւսհւհսնված ժւսմկետոււք 
չլղարելու այւղյունբոււէ աոսւջւսցելէ զույքւսհւսյւկի համար տույժ 34041/երեսունչոյւս հւսզսւր 
քաուսսուևմեկ/ՀՀ ղրւսմի չաւիրսլ։
Փոխաղրամիջոցի համար վճւսրման ևնթւսկւս զույքւսհարկր կազմում է 509938/հինզ հւսրյուր ինն հւսզսւր 
ինն հարյուր երեսունութ/ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2019-2021թթ. ժամաևակահատվածում չ|ւ վճւսրվել, իսկ Համլետ 
Կոլեյի Արևշւստյաևի կողմից նշւիսծ ժամանւսկահաւովածի զույքահւսրկը օրենքով սահմանված 
ժսւմկետում չւլճայւելու ւսրդյունքոււք աոսւջացելէ զույքահսւրկի համար տույժ 88532/ույծսունութ հազար 
հինգ հարյուր երեսուներկու/ՀՀ դրամի չափով։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ին «Վարչարարության ե 
վարչական ւլարույթի լքւսսին» ՀՀ օյւենքի 30-րդ հոդւիսծի 1-ին ւհսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի 
համայևքւսպետայւաևում հարուցվւսծ վարչական վարույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվարի 
11-ին հյւավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծւսնուցվել 
է /հիմք 20.12.2022թ. ծանուցում ՋշժՋրսր.Ջա կայքում/ Համլետ Կոլեյի Արհշւստյանը։ ՎԵրջինս չի 
ներկայւսցելվարչական վարույթի լսումներին։ 11.01.2023թ. վարչակւսն վարույթի լսումներն 
իրտկսւնացվել են պատշւսճ ծւսնուցված Հւսմլետ Կոլեյի Արևշատյւսնի բացսւկայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ՀՀ Սահմանաղրությաև 45 ֊ր ղ  հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պւսրտւււվոր է օրենքու( 
սահմւսնված կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պեսսսկաև կամ համայնքային բյուջե



սւււսփսպրւ|ող պարտագիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյն ձձ ձարկւսյին օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկանությաև իրավունքով պսւտկանող հւսրկմւսն օբյեկա հւսմարվող անշարժ դույքի համար 
սահմանված կարգով ձայասաանի ձանրապեաության հսւմայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսփսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արղյունքներից։
ձամաձւսյն ձձ ձսւրկային օրենսգրքի 239-րղ հոդվւսծի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկսւնոդ հւսրկմւսն օբյեկա հսւմտրվող փոիաւդրամիջոցիների համար 
սահմանված կարգով ձսւյաստանի ձանրապետության հսւմայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որր կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն արղյունքներից։ ձամաձայև ձձ 
հարկային օրենսգրքի 236–րղ հոդվւսծի կսւգմակերպությունները և ֆիզիկական ւսնձինք ւսևշւսրժ գույքի 
տարեկան գումարները /ւսյղ թվում Օրենսգրքի 231 –րղ հողվսւծի 3-րդ մւսսով սահմանված ղեպքերում ու 
կարգով հաշվարկվւսծ անշարժ գույքի հարկի պարտւսվորությւսն գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու 
վւսյյւի համայնքի բյուջե են վճարում միևչն հարկային սոսրվա դեկտեմբերի 1-ր ներւսոյւսլ հաշվի առնելով 
սույն հողվսւծով սահմանված առւսնձնահատկությունևերը։
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րղ հողվսւծի փոխադրամիջոցների գույքահւսրկ վճարողներ են 
հւսւքարում կագմսւկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
ձամսւձայն ձձ ձսւրկային օրենսգրքի 46-րղ հողվսւծի տեղական հւսրկերի գծով հարկային 
պայւտավորությունների կատարուն /մարում/ է հսւմարվում Օրենսգրքիև համապատասխան 
հաշվւսրկված վճարման ենթակւսհւսրկի, ինչպես ևաե դրսւ գծով տույժերիև /կամ/ տուգաևքևերի 
գումսւրևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պայւտավորությունը հսւշվւսռող տեղական 
բյուջեի գւսնձապետսւկան հսւշվին։
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401 ֊ր ղ  հոդվածի հարկի վճարումը սահմսւնված ժամկետներից 
ուշսւցնեյու ղեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրփս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձւսյն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րղ հողվսւծի 
կագմսւկերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինք փոխադրամիջոցների գոլյքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրւսնցմսւն /հաշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչն 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ ձամսւձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ձձ 
օրենքի 38 րղ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսգորություն, օրենքով սահմանված 
կարգով կսւգմակերպում է գոլյքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճսւրող ւսնձանց նկատմամբ օրէնքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյւսլից և ղեկւսվարվելով ձձ Սահմւսնաղւ՜աւթյամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրավսւկան սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վւսրչարարության հիմուևքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրէնքի 53-րղ, 58-60 րղ հողվսւծներով

1. ձւսմլետ Կոլևյի Արևշւստյանից հօգուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 711 926/յոթ հարյուր 
աասևմևկ հազար ինն հարյուր քասնվեց/ձձ դրամ որպես 05-056-0319-0044, 05-056-0338-0050, 05-056-0175– 
0003, 05 056 0343-0048, կւսղաստրայիև ծսւծկագրերով անշարժ գույքերի, ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրամւսղրփսծ 
փոխադրամիջոցների հսւշվառման ու գնւսհատման տվյւսլևերի 1ա \\ ՚ր 540 1 մակնիշի 74 Օճ.
001 պետհամւսրւսնիշի փոխադրամիջոցի գույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւպւգով բողոքարկվելԳսւվառի համւսյնքապեսփն դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսնից երկու ւսմսվա րնթացքում կամ ձսւյաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
և ր կ ա ւ1 ս յ ա ժ ա ւք կ ե տում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկսաւարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվսւծով սահմանված կարգով այն ենթւսկա է հարկադիր 
կաաարմսւն՝ ձձ ԱՆ ձւսրկւսղիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով ւսնբողոքւսրկելի 
ղսանսղուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատսւրման ընթսւցքի նկւստմսսքբ հսկողույղունն իրւսկանւսցնում է Գավւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւռնում րնղունման մասին օրենքով սահմանված սրստշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորղող օրը։



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձւսևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՁզՋբ6էՋրՁՈ@8աՋմ.€օա
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11 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի 14 70-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վարղգես Արտեմի 1սաչսւարյաևր (ւսնձնազիր Ճ.Ք0612440, ձԾձ 4004380103, հաշվւսոված ձձ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք զ. Կւսրլքիրզյուղ ձունան Ավետիսյաև 24) հանդիսանալով 
զույքսւհւսրկ վճարող սուրյեկա, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատսւրել զույքահարկ 
փսորելու ւղւսրտւսկանություևները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 20 ֊ին 
«Վարչարարության հիմունքների և ւխւրչական ւլսղաւյթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" 
եևթակետի հիմքով Գւսվւսոի հւսմւսյևքապետւսրանի աշխւստակւսզմում հսւրուցվել Է ւիսրչական վարույթ՝ 
զույքւսհարկի զոււէստների զաևձւէան հւսրցի քնևության ևպւստսւկուի
«Վարչարարությւսն հիմունքների ն փսրչւսկան վարույթի մասին» ձսւյաստանի ձւսնրապետության 
օրե1ւքով սահմանված կւսրզով հարուցված և իրսւկւսնացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի 
փաստական հաևզւսմւսնքների բազմւսկողւհսևի, լրիվ ե օբյեկտիվ քնևության արղյունքում, բացահւսյտելով 
զործի բոլոր հաևզաւէսւնքները, վսղւչական մսւրմինր հսւստատված Է հաւ1արում հետհյւսյը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ձամաձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ստսսհսդրվւսծ ձձ ձւսրկւսյին օրենսզրքով սահմւսնված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ համսւրվող Գավաո հւսւքայնքի 05-056-0017-0045, 017-045, 05-056-0316– 
0447, 05 -056-0334-0026, 05-056-0306-0182 կսւղւսստրային ծածկազրերով անշարժ զույքերը, ձձ ձՔԲ-ի 
կողմից տրաւհսղրված փոխաղրամիջոցների հաշփսոման ու գնահւստմաև տւիւսլևերի ՕՃ.2 21 II 
մակնիշի 35 ՍՆ 641, 0 ձ.7. 24 մակնիշի 34 ՕՔ 284 պետհամսւրանիշերի փոխաղրաւ1իջոցևերը 
հանղիսանում եև Վսւրդզես Արտհւքի Իոսչւստրյսւնի սևվոսկւսնությունը։
Անշւսրժ զույքերի հաւ1ար վճարւհոն ենթակսւ զույքւսհարկը կւսզմում Է 39160/երեսունինև հազւսր ւէեկ 
հսղղուր ւխւթսուն/ձձ ղրսո1, ինչը 2008-2021թթ, Ժաւ1ւսնւսկահատվսւծում չի վճւսրվել, իսկ Վւսրղզես 
Արտեմի 1սւսչասւրյւսնի կողմից նշված ժաւէսւևւսկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժւսմկեսաւմ չվճարելու արղյունքում սաաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 18 652 /տասնույծ հսւզայւ 
վեց հարյուր հիսուևերկու/ձձ ղրւսւփ չափով։
Փոխաղյւամիջոցի համար վճարմսւն ենթսւկւս զույքահւսրկը կսւզլքում Է 86901/ութսուևվեց հազւսր ինն 
հարյուր մեկ/ ձձ ղրամ, ինչը 2019-2021 թթ. ժսւմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Վարղգես Արտեմի 
քսաչատրյսւևի կողմից նշված ժաւհսնւսկւսհատվածի զույքւսհարկը օրենքուք սահմանված ժւսմկետոււէ 
չվճարելու ւսրղյուևքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 20747/քսան հազար յոթ հարյուր 
քսւոասունյոթ/ձձ դրամի չտփուի 2022 թվականի ղեկտեմբերի 20-ին «Վարչարարության և փսրչւսկան 
ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հոդվւսծի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիւէքու| Գավաոի
համայևքապևտարաևում հսւրուցւիսծ վարչական ւիսրույթի շրջանւսկսւևևրում 2023 թվականի հունվարի 
11 ֊ին հրավիրվելեն ւիսրչական ւ|արույթի լսոււէներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել 
Է/հիմք 20.12.2022թ. ծւսնուցում 32ժ3ր3ր.3ա կայքում/ Վարղգես Արտեմի 1սաչատրյանը։ Վերջիևս չի 
նևրկւսյացել վւսրչսւկան վարույթի լսոււքնևրին։ 11.01.2023թ. վարչական ւիսրույթի լսումներն իրականացվել 
են սյւստշաճ ծանուցւիսծ Վարղգես Արտեմի քսւսչսաղւյանի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ձձ Սահւքւսնաոոռւաան 45-ոո հոոմածհ համաձաւն՝ աւռւսռանտւուո ոօ սւաոտաՍոո Ւ օոենոոԱ



սահմանված կսւրզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարելպետական կւսմ համսւյնքայիե բյուջե 
մուտքւսգրվող ւդարտւսդիր ւսյլ ւլճարոււքևևր։
ձսսհսձայև ձձ ձարկւսյին օրևնսգրքի 224 ֊րդ հոդւ|սւծի ւսնշսւըժ զույքի հւսրկը հարկ ւ|ճարոզներիև 
սեփակւսեությաե իրսւվունքով պատկանոր հւսրկւհսև օբյեկտ հսւլքւսրվող ւսնշսզւժ զույքի համար 
սահմանված կարզով ձայաստանի ձանրապետությւսն համայնքնեյփ բյուջեներ վճւսրվոդ ւոեզակսւն հարկ 
է, որը կախվւսծ չէ հւսրկ վճսւրոդների տնտեսական զործունեության արդյունքևերից։
ձամաձւսյն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի ւխւխսւդրաւէիջոցի զույքւսհարկր հարկ վճարոդներին 
սեւիլս կւսնությսւն իրւսվունքով սյատկւսնոզ հարկւհսև օբյեկտ հւսմւսրվոդ փոիսսդրւսլքիջոցիների համար 
սահւհսնվւսծ կարզով ձայաստանի ձսւնյւաււյետության հաւհսյնքների բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հսւրկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեույյդւսն արդյունքևերից։ ձաւքսւձսւյև ձձ 
հարկային օյւեևսզրքի 236– րդ հոդվածի կազւհսկևրպույծյունները ե ֆիզիկսւկաև աևձինբ ւսնշարժ զա֊յքի 
տսդւեկան զումւսրները /այդ թվում Օրենսզրքի 231 ֊ր դ  հոդվածի 3-րդ մասով սահմանւիսծ դեպքերում ու 
կարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության զումւսրները / անշարժ զույքի զտնվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հւսրկւսյին ասւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ հաշվի աոնևլով 
սույն հոդվածով սահմանված աոանձնւսհւսւոկություններր։
ձւսմւսձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի ւիոխադրսւմիջոցների զույքսւհարկ վճարողներ են 
հւսւհսրոււք կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկսւկան ւսնձինք։
ձամսւձւսյն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
սրպ՜ոուււվորությունների կւսւոարում /մարում/ է համարվում Օրևնսզրքին հւսմապաաասխւսն 
հաշվարկված վճսւրմւսն ենթակւսհարկի, ինչպես նաև դրա զծով տույժերիև /կւսմ/ տուզանքների 
զումսւրևերի վճարումը համսւպւստասիւան հարկի զծու( պարւոսսվորություևը հաշվառող տեղակւսն 
բյուջե ի զանձաւդետական հաշվին։
ձամաձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճւսրոււէը սահմանւլած ժտմկետներից 
ուշւսցևելու դեւդքում ժամկետսւնց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հւսրկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարումէ է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձաւէաձայն ձձ հւսրկւսյին օրենսզրքի 251-րդ հոդվսւծի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկւսկւսն ւսնձինք փոխւսդրամիջոցների զույքահւսրկի աարեկւսն 
զոււքւսրնեյւը իրենց պետական զրաևցմւսն /հաշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև 
հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-յւ ներւսոյալ։ ձամաձւսյն «Տեղական ինբնակսաափսրւհսն մասին» ձձ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի՛ համայնքի դեկավւսրը որպես սեփւււկսւն փսւզորություև, օրենքով սահմանված 
կարզով կազւևսկերւդոււք է զույքահւսրկի գանձումը, ինչպես նւսև տեղակւսն հարկերը, տուրքերը ն 
վճարները չվճսւրող աևձաևց ևկատմւսմբ օրենքով սսւհւևսնված կարզով կիրաոում է համապատասխան 
միջոցներ։
Եփելով վերոզրյւսլից և ղեկսսխւրվելով ձձ Սահմանադրությաւփ, ձձ հւսրկւսյին օրեևսզրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղակւսն ինքնակւսուսվւսրման մասին», «Վւսրչարարությաև հիմունքների 
ե վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևերու(

1. Վւսյւդզևս Արտեմի էսւսչւստրյւոնից հօզուտ Գավւսո հւսւհսյնքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 711 926/յոթ 
հարյուր տսւսնւքեկ հազար ինն հարյուր բսւսնվեց/ձձ դրամ որպես 05-056-0017-0045, 017-045, 05-056-0316– 
0447, 05 056 0334 0026, 05-056-0306 0182 կւսդւսսւռրւսյին ծածկւսզրերով անշարժ զույքերի, ձձ ձՔՐ– ի 
կողմից տրւսւևսդրւխւծ փոխւսդրամիջոցների հաշվսաման ու զնահատմւսն սոիւսլների <ՅՃ2 21 հ 
ւքսւկնիշի 35 Սմ՛ 641, ՕՃ2 24 մսւկնիշի 34 Օհ 284 պեսւհսւմարանիշերի փոխւսդրամիջոցների 
զույքահարկերի գումար, ներւսոյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշոււքը կւսրոդ է վւսրչակւսն կարզով բոդոքարկւիդ Գւսւիսոի համայնքւսւդետին դրւս ուժի ւ(եջ 
լքանելու օրվւսնից երկու ամսւիս ընթացքում կւսմ ձայաստանի ձանրաւդետությսւն վարչական դատարան՝ 
ե ր կ ա մ ս յ ա ժ ա մկ ե ւռ ում։
3. Սույն որոշման պւսհւսնջևերր չկատարելու դեւդքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդվածու| սւսհմւսևվւսծ կսւրզով այն ենթւսկւս է հարկադիր 
կւստարմւսն՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծառայության ւփջոցով անբողոքարկելի 
դառնւսլուց եոամսյա ժսոէկետում։
4. Սույն որոշման կւստարմւսն րնթացքի նկւստմամբ հսկոդություևն իրականւսցնում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշոււհւ ուժի ւ1եջ է ւևռնում րնդունմսւն ւհսսին օրենքով սահմւսնված պատշաճ իրազեկելու 
օրւիսն հաջորդող օրը։

ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿՍ.

2ԱճՅ ր
ք. Գավսա

Գ. ՄԱ1՝ՏԻՐՈՍՅԱՆ



2ԱՅԱԱՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այասսսսնի 2աևրսւպեւռությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՅոզՋփւՁզտ6էաՁՈ@§աա1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկանի Ա 71-Ա

ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մհեր Եզենի Մաթևոսյաևը (ւսնձնազիր ՃՍ0215936, 20՝2 3602540596 հաշվաոված 22 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք .Գավսա Չւսրենցի փ ող. 66/ հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, 22 հւսրկային օրենսզրքով սւսհմսւնւիսծ կարզով չի կասոսրել զույքահարկ վճւսրելու 
սրսրաակւսնությունները, ինչի կապսւկցությսւմբ 2022 թվւսկանի ղեկտհւփնրի 15-ին «Վւսրչւսրսւրության 
հիւհււնքնևրի ե վարչական փսրույթի մւսսիև» 22 օյւեևքի 30-րղ հողւխւծի 1-ին մասի ,,բ" ենթւսկետի հիմքով 
Գավաոի հսււհսյևքաւղետարաևի ւււշխւստակւսզմոււէ հսղւուցվևլ Է ւիորչւսկւսն վւսրույթ՝ զույքահարկի 
զումւսրնեյւի զսւնձման հւսրցի քնևությւսն նպատակով։ «Վւսրչարարությսւն հիւէունքների ն վարչական 
ւիսրույթի մասին» 2այաստանի 2սւնրսւպետության օրենքով սահւէաևվւսծ կարզով հարուցված ն 
իրւսկանացված վարչական փսրույթի ընթացքոււք զործի փաստական հանզամւսնքևերի բազմակողմանի, 
լրիվ 1ւ օբյեկտիւ( քննությւսև սղւդյունքում, բւււցահայտելուլ զործի բոր՜տ հանզսսհսևքները, ւ|արչսւկւսն 
մւսրմիևը հասսոստվւսծ Է համարում հետևյւսլր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2սւմաձայև 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողւէից տրսսէւսղրվւսծ 22 2ւսրկսւյին օրենսզրքով սահմանված 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո հաւ(սւյնքի 05-001-1157-0158, 05-001-0276-0002-002, 
05-001 1119 0650, 05 001 1179-0002,05-001 1117-0141, կադաստրային ծածկազրերով հողատեսքերը 
հանդիսանալէ են Մհեր Եզենի Մաթեոսյսւնի սեւիակսւնություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրլքաև եևթսւկւս զույբւսհւսրկր կազւքոււէ Է 112 100/մեկ հարյուր տասներկու 
հւսզւսր մեկ հսղղուր/22 դրամ, ինչը 2013–2021լտ. Ժւսմւսնսւկահատւիսծոււ1 չի ւլճսւրվել, իսկ Մհեր Եզենի 
Ս՚աթևոսյաևի կողմից նշվւսծ ժամւսնակահատվածի զույքահարկր օրեևբուլ սսւհւ1անված ժսւմկետում 
չվճարելու արղյունքում աուսջացել Է զույքւսհարկի համար տույժ 42000/քսւուսսուներկու հւսզափ 22 
ղյւաւէի չւսփուի
2022 թվականի դեկտեմբերի 15-իև «Վարչարարության ն վստչակւսն ւիսրույլՅի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րդ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համւսյնքապետարանում հարուցւիսծ վարչական 
վարույթի շրջանակսւներում 2023 թւիսկսւնի հուևվարի 09-իև հրաւփրվել են վարչական վարույթի 
լսուլքներ, որին մասնակցելու ևպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 15.12.2022թ. ծանուցոււէ Ջ7.ժՋրՅր.Ջա 
կայքում/Մհեր Եզենի Մաթևոսյւսնը։ Վերջինս չի ներկայսւցել ւ|արչսւկան վարույթի լսումներին։
09 .01 .2023թ. վարչական վւսրույյծի լսումներն իրւսկանացվելեն պատշաճ ծւսնուցվսւծ Մհեր Եզենի 
Ս՚ւսթեոպանի բացակայությամբ։
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2.2. Սահմաեսւդրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւաարել պետական կամ հսւմւսյնքային բյուջե 
մուտքագրվուլ պարտւսդիր այլ վճարումներ։
2ամւսձայն 22 2սւր կային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփականության իրսւվուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարզով 2այաստւսնի 2սւնրապետության համայնքների բյուջեևեր վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէհւսրկ վճսւըոդների տնտեսական զործունեաթյան սւրդյունքներից։
2ամսւձւսյն 22 հսւրկւսյին օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կսւզւևսկերւդ աղփունները ե ֆիզիկւսկւսն անձինք 
ւսևշայւժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանվւսծ 
դեսյքերում ու կարզով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հսդւկի պարտավորության գումարները/ անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարւիս դեկտեմբերի Իը ներսայւսլ 
հաշվի սանելով սույն հոդվսւծով սահմանված սաանձնւսհատկություններր։
2ամաձւսյն 22 2ւսրկւսյին օրենսզրքի 46 րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
սյարտավորությունների կատարում /մւսրում/ է հւսմարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճսւրման եևթակահարկի, ինչպես նաե դրսւ զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքների 
զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորություևը հաշվստող տեղական 
բյուջեի զւսնձապետական հւսշվին։ 2ամսւձայն 22 հարկային օրենսզրքի 401 ֊ր դ  հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժւսմկևտևերից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հսւրկւսյին գործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի տափուի 
2աւ1ւսձւսյն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» 2 2 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հւսւևսյնքի ղեկավարը 
որպես սեւիլսկւււն լիւսզորոսթյուև, օրենքով սահմանվւսծ կարզով կազմսւկերպում է զույքահարկի 
զւսնձրււմը, ինչպես ևաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրենքով ււսւհմանված կւսրզով կիրաոում է համապատասխան ւփջոցներ։
Ելնելով վևրոզրյւսլից և ղեկսւվւսրվելով 22 Սահմանւոդրությսւմբ, 22 հարկային օրեևսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևեյաւի որոշումեմ

1. Մհևր Եզևնի Մաթեոււյսւնից հօզուտ Գավառ հաւ(այևքի բյուջե գանձել ընդւսւքենը 154 100/մեկ հարյուր 
հիսունչորս հազւսր մեկ հարյուր/ 22 դրամ, որպես 05-001-1157-0158, 05-001-0276-0002-002, 05-001-1119֊ 
0650, 05-001-1179-0002, 05-001-1117-0141 կադսատրսւյին ծածկսպրհրով զույքերի զույքսւհւսրկերի գումար, 
ն ե ր ս ւ ռ յ ւսլ ա ու յ ժ ե ր ը:
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կւսրզով բողոքարկվել Գւսփսռի հւսմւսյևքաւդետին դրա ուժի մեջ 
մանելու օրւիոնից երկու ամսւխւ ընթացքում կամ 2այաստսւնի 2անրւսւդետությւսև վարչական դատարան՝ 
ե ր կ սւ մ ս յ սւ ժա մկ ե տ ո ււ(:
3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու դեպքում, «Վարչարարության հիւհււնքևևրի և վարչական 
վարույթի մասին» 22 օյւենքի 88 րդ հոդվսւծով սահմանվւսծ կւսրզով այն ևնթակա է հարկադիր 
կատարման՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ասյւսհուխղ ծւսոայության միջոցով սւնբողոքարկելի 
դսւռնալուց եոամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատարման ընթացքի ևկւստմսւմբ հսկողություևն իրւսկանացնոււք է Գւսվսա հսւմւսյԱքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւհռնում ըևդուևման մասին, օրենքով սւսհմաևված պաւոշաճ իրազեկեյու 
օրվւսև հւսջորդոդ օրր։
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ք.Գավսա



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրսւպեւոության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվւսկսւևի Ա 72-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արսեն 1սորենի Բաղղասարյանր (աևձնազիր ՃԻ10446185, ձԾձ 1208690388, հաշվաովսւծ ձձ 
ԳԵղսւրքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք զ . Կսւրւփրզյուղ Գայի փողոց 33) հանդիսանալով զույքահարկ 
վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կատարել զույքահարկ վճսւրելու 
պարտւսկւսնությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 20-ին «Վարչարարության 
հիւեււևքևերի և փսրչւսկան վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով 
Գավաոի համայնքապետսւրանի աշխատսւկազմում հւսրուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի 
զոււհսրների զւսնձման հարցի քննությւսն նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների ե վւսրչսւկւսն վարույթի մասին» ձայաստանի ձւսնրապետությսւն 
օրեևքոկ սւսհւքանվւսծ կւսրզով հարուցված ե իրակւսնւսցված վարչական վարույթի րնթւսցքում զործի 
ւիւսստակւսն հանզամսւնքևերի բազւհսկողւհսնի, լյւիվ և օբյեկտիվ քննությւսն ւսրղյունքում, բւսցւսհւսյտելով 
զործի բոլոր հանզաւքաևքներր, վարչական մարմինը հսւստւստւխւծ Է հւսմսւրում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ձւսմաձւսյն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրվւսծ ձձ ձարկւսյին օրենսզյւքուլ սւսհմսւնված 
զույքահարկով հարկվող օբյևկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-056-0004-0008, 05-056-0353-0010, 0 5 ֊ 
056-0353-0009, 05-056-0059-0026, 05-056-0017-0036, 05-056-0354-0038, 05 056-0344-0120, կաղաստրային 
ծածկազրերով ւսնշւսրժ զույքևրը, ձձ ձՔԲ ֊ի կողմից տրւււմաղրւիսծ ւիոխւսդրւսմիջոցների հւսշվւսուՈսն ու 
զնահատման տվյսւլների (ՅՃ2 31105 մւսկնիշի 04Լե 067, ՍՃ2 31512-01 մւսկնիշի 13 ՏՏ 694 
ւղեւոհամւսրանիշերի ւիոխսւղրւսւփջոցները հսւնղիսանում են Արսեն 1սորենի Բսւղղասարյանի 
սեփակւսնությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարւ1սւն ենթսւկւս զույքահարկը կազմում Է 341145/երեք հարյուր քաոասունւէեկ 
հազար մեկ հարյուր քսաւսսունհինզ/ ձձ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամսւնւսկահւստւ|ածում չ|ւ վճւսրվել, 
իսկ Արսեն 1սորեևի Բւսղղւսսւսրյանի կողմից նշված ժւսւնսեակւււհատվւսծի գույքահւււրկը օրենքով 
սահմանված ժսւմկեւոոււէ չվճարելու ւսրղյունքոււէ աոաջսւցել Է զույքւսհւսրկի համար տույժ 26 294 
/քսւսնվեց հազւսր երկու հւււրյուր իննսունչոյւս/ձձ դրամի չւսւիուի
Փոիսսղրամիջոցի հաւէսւր վճարմսւն եևթակա զույքահսւրկր կազմում Է 275 825/երկու հայղուր 
յոթւսնասունհինզ հազար ույժ հւսրյուր քսանհիևզ/ձձ ղրամ, ինչը 2008-2021 թթ. ժամսւնակահատվածում չ|ւ 
վճւսրվել, իսկ Արսեն 1սորենի Բաղղւսսարյւսնի կողմից նշված ժամսւնակահատվածի զույքահարկը 
օըենքուլ սահմւսնված ժսււքկետում չվճարելու արղյունքում աոսւջսւցել Է զույքւսհւսրկի համար տույժ 
26087/քսւսևվեց հւսզսւր ուլՅԱՈւնյոթ/ձձ ղրսւլքի չւսւիով։ 2022 թվականի ղեկւոեմբերի 20- ին 
«Վարչարարության և վարչական ւիպւույթի մասին» ձձ օրենբի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի 
հիմքով Գւսվաոի հւսմայնքապետւսրւսնում հարուցված վսղւչակսւն ւիսրույթի շրջանսւկաներում 2023 
թվակսւնի հւււնվւսյւի 11-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որին ւհսսնւսկցելու նպւստւսկով 
պատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 20.12.2022թ. ծանուցում 37.ժ3ր3ր.3ա կայքոււն Արսեն Խորենի 
Բարլղասարյանը։ Վերջինս չի ներկայսւցել վարչական ւիսրույթի լսումնեյւին։ 11 .01 .2023յծ. վարչական 
ւիսրույթի լսումներն իրսւկւսնացվել են սյատշաճ ծանուցված Արսեն 1սորենի Բւսղղասսւրյաևի 
բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎԲՐՈԻՄԸ 
ձձ Սահմաևւսղրության 45-րղ հոդվածի համւսձայե՝ յուրաքսւևչյուր ոք պարտավոր է օրէնքով 
սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համսւյնքայիև բյուջե 
մոսոքագրվող պարտսւդիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ԼԼ ձսւրկային օրենսդրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկանության իրավունքով պւստկւսնող հւսրկմւսն օբյեկտ համարվոդ անշարժ դույքի համար 
սահմանված վարդով ձայ սատանի ձանրապետության հսւմայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, ոյւը կախւիսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն արղյունքներից։
ձամաձւսյն ձձ ձսւրկային օրենսդրքի 239-րղ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքահւսրկը հարկ վճարողներին 
սեփւսկանության իրավունքով պւստկւսնող հւսրկմւսն օբյեկտ համւսրվող փոխաղրամիջոցիների համար 
սահմանված կսւրդով ձայաստաևի ձանրապետության համայևքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն արղյունքներից։ ձամսւձայն ձձ 
հարկային օրենսդրքի 236 րղ հոդվւսծի կադմակերպություևները և ֆիզիկական սւնձինք անշարժ դույքի 
տարեկան գումարները /ւսյղ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հոդվածի 3-րղ մասով սահմանված ղևպքերում ու 
կւսրգով հսւշվարկված անշարժ դույքի հարկի պարտւսվորության գումարները / անշարժ դույքի գտնվելոլ 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ հաշվի առնելով 
սույն հողվսւծով սահմանված աոաևձնահատկություններր։
ձամաձւսյն ձձ հարկային օրենսդրքի 240 ֊րղ հողվսւծի փոխադրւսմիջոցների գույքահւսրկ վճարողներ են 
համարում կադմակերպություևներն ու ֆիզիկակւսն սւնձինք։
ձամսւձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 46 րղ հոդվածի տեղական հւսրկերի դծով հարկային 
պարտավորություևևերի կատւսրում /մարում/ է համսւրվում Օրեևսդրքին հաւ1ապատւսսխւսն 
հսւշվարկված վճարմւսն եևթակահարկի, ինչպես ևաե դրսւ դծով տույժերիե /կամ/ տուդանքների 
դումարների վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական 
բյուջեի դւսնձւսպետակաև հաշվին։
ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսդրքի 401-րղ հողվսւծի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
դոյւծակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չսսիով։ ձամսւձայն ձձ հարկային օրեևսգյւքի 251-րղ հոդվածի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինք փոխադրամիջոցների գոլյքահարկի տարեկան 
գումարները իրենց պետական գրանցման/հաշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչն 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ր ներառյալ։ ձամսւձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ 
օրենքի 38 րղ հողվսւծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված 
կսւրդով կազմւսկերպում է գոլյքահարկի դաևձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող աևձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում է համապատասխան 
միջոցն եր։
Երնելով վերոդրյսղից ե ղեկսւվարվելով ձձ Սահմաևաղրությամբ, ձձ հարկային օրեևսդրքով, «Նորմատիվ 
իրւսվական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60 րղ հողվածներով

1. Արսեն Խորենի Բաղղասարյւսնից հօդուտ Գւսվառ հաւէայնքի բյուջե գանձել ընղւսմենը 669351/վեց 
հարյուր վաթսունինև հագար երեք հսւյղուր հիսունմեկ/ձձ դրամ որպես 05-056-0004 0008, 05-056-0353֊ 
0010, 05 056 0353 0009, 05-056 0059 0026, 05 056 0017 0036, 05 056 0354 0038, 05-056 0344
0120, կաղաստրային ծածկադրերով անշարժ դույքերի, ձձ ձ-ԲԲ-ի կողմից տրամաղրվւսծ 
փոխւսղրամիջոցների հաշվառմաև ու դնահւստման տվյալնևրի ՕՃ՚Հ 31105 մակնիշի 04ԼԼ 067, ՍՃ2 31512֊ 
01 մակնիշի 13 ՏՏ 694 պետհամարաևիշերի փոխադրամիջոցների դույքահարկերի գումար, ներառյալ 
սաւյժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավաոի համսւյևքապետին ղրա ուժի մեջ 
մանելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայաստւսնի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
ե յ ւ կ ա մ ս յ ա ժա ւմլ ե տ ո ւ մ:
3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմուևքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88–րղ հողվսւծով սահմանված կսւրդով այն ենթսւկւս է հարկադիր 
կատսւրման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկաղիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցով անբողոքսւրկելի 
ղառնւսլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկաևացնում է Գավւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմսւն մասին օրենքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորղող օրը։



ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ճայաււտաևի ճւսևրապեսաւթյան Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՅ|փՋզՁբ6էՋրՁո@§աՁ11.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
11 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկանի Ի1 73-Ա

ԳՈԻՅՔԱՃԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գևորզ 1սաչաաուրի Բւսրվեցյանը (ւսնձևազիր /ւ&0595240, 2,'Օ'ձ 3410470239, հաշվաոված ԼԼ 
ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք զ. Կարմիրզյուղ Ազսւաության պող. 107 ) հանղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ հարկային օրենսզրքու) սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ 
վճսւրելու պարտւսկաևությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 20-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքու( Գավաոի հաւ1այնքապեաարաևի աշխատակազմում հւսրուցվել է վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումսւրևերի գանձման հւսրցի քննությաև նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական փսրույթի մասին» ճւսյաստաևի ձաևրւսպետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակաևացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի 
փաստական հաևզամաևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությաև արղյունքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՌԻ 2.ԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՃԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ճաւքւսձւսյն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամսւղրված ԼԼ ճստկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ հսւմսւրվող Գավաո համայնքի 05 056-0098-0002, 05 ֊056 0036-0042, 05 
056-0352 0075, 05- 056-0348-0160,05-056-0327-0080, 05-056-0348-0159 կաղաստրային ծածկազրերով 
անշարժ զույքերը, ԼԼ ՃՔԲ-ի կողմից տրամաղրվսւծ ւիոխաղրամիջոցների հաշվառմւսն ու զևահւստմսւն 
տվյալների \Լ\7, 2103 մակնիշի 10 ԼՍ 189 ւղետհամւսրաևիշի փոխադրամիջոցը հանղիսանում է Գևորզ 
Խաչատուրի Բարվեցյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմաև ենթակւս զույքահարկը կսպմում է 80220/ութսուն հազար երկու 
հարյուր քսսւն/ճճ դրամ, ինչը 2008 ֊2 0 2 1թթ. ժամաևակսւհւստվածում չի վճարվել, իսկ Գևորզ Խաչատուրի 
Բարվեցյանի կողմից նշւիսծ ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում 
չվճարերււ արղյունքում աոաջացևլ է զույքահարկի համար սաւյժ 35071/երեսունհինզ հազար 
յոթանասունմեկ/ ԼԼ դրամի չափով։
Փոխադրամիջոցի համար վճարմւսն ևնթսւկա զույքահարկը կսպմում է 77 000/յոթանասունյոթ հազար/ ԼԼ 
դրամ, ինչը 2013-2021թթ. ժամանակւսհատվածում չի վճարվել, իսկ Գևորզ Խաչատուրի Բարվեցյանի 
կողմից ևշվւսծ ժւսմանակահսւտվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյունքում աոաջացևլ է զույքահարկի համար տույժ 28861/քսանութ հւսզսւր ութ հարյուր վաթսուևմեկ/ 
ԼԼ ղրւսլքի չափով։ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 20-ին «Վարչարարության և վարչական ւիսրույթի մասին» 
ԼԼ. օրենքի ՅՕ֊րդ հոդվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսւիսռի համայևքապետարաևում հարուցված 
վարչական վարույթի շրջսւնականերում 2023 թվականի հունվսւրի 11-ին հրավիրվելևն վարչական 
վարույթի լսումներ, ռյփն ւհոսևակցելու նպատակով պատշաճ ծաևուցվելէ /հիմք 20.12.2022թ. ծանուցում 
սճժՁւսրաա կայքում/ Գևորզ Խւսչատուրի Բարվեցյսւնը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
յսումևերին։ 11.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակւսնացվեյ են պատշաճ ծանուցված Գևորզ 
Խաչատուրի Բարվեցյանի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴ ՈՒՆԵԼՈՒ ՃԻՄՆԱՎՈ ՐՈԻՄԸ 
ճճ Աւսհւքւսնսւդրության 45-րդ հոդվսւծի համաձայն՝ յուրւսքւսևչյուլ՜ւ ոք պարտսւվոր է օրենքով



ււահմաեված կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարելպետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսւզրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
ձամաձայն ձձ ձայւկսւյին օրենսզրքի 224-րդ հոդվւսծի անշարժ զույբի հարկը հարկ վճարողն երին 
սեփականռւթյսւն իրավունքով պւաոկանող հարկմսւն օբյեկտ հսւմարվոզ անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով ձայաստանի ձանրասյետության հւսմայնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
Լ, որը կւսիսիսծ չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական զործուևեության սւրդյունքներից։ 
ձամաձայն ԼԼ 2,արկսւյին օրենսզրքի 239-րդ հոդվսւծի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեփակւսևության իրավունքով պատկանոդ հարկ ման օբյեկտ համարվող փոխւսդրամիջոցիների համար 
սահմւսնված կարզով ձայաստանի ձանրւսպետության համւսյնքների բյուջենեյւ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական զործուևեության արդյունքևերից։ ձամաձայն ձձ 
հւսրկւսյին օրենսզրքի 236-րդ հոդվւսծի կւսզմւսկերպությունևերը հ ֆիզիկական սւնձինք անշարժ զույքի 
տարեկան զումարները/այդ թվում Օրենսզրքի 231 րղ հոդվսւծի 3-րդ ւհսսով սահմանված դեպքերում ու 
կարզով հաշւիսրկվւսծ անշարժ զույքի հարկի պարտավորության զումարները / անշարժ զույքի զանվելու 
վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հւսրկւսյին տսւրվա դեկտեմբերի 1 ֊ը  ներւսոյալ հւսշվի առնելով 
սույն հոդվածով սահմանված առանձնանատկությունևերը։
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րդ հողվածի փոխաղրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են 
համարում կազմսւկերպություննեըն ու ֆիզիկական սւնձինք։
ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվսւծի տեղական հւսրկերի զծով հւսրկւսյին 
պարաավորությունևերի կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվարկվւսծ վճարմւսն ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրսւ զծով սաւյժևրիև /կամ/ տուզանքների 
զոււէւսրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորություևը հաշվառող տեղական 
բյուջեի զանձապեսոսկան հաշվին։
ձամաձայն ձձ հւսրկւսյին օրենսզրքի 401-րդ հողվածի հարկի վճարումը սահմւսնված ժւսմկետնևրից 
ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվւսծի 
կազմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինք փոխաղրամիջոցների զույքւսհւսրկի տարեկան 
զումարները իրենց պետական զրւսնցման/հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե 
հարկային տւսրվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ։ ձամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ 
օրենքի 38-րդ հոդվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված 
կայւզով կազմակեյւսյում Է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճւսրոդ անձսւնց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարզով կիրառում Է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնևլով վերոզրյալից և ղեկսւվաըվե|ով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավակւսն ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարմսւն մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենբի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով

1. Գեորզ Խաչատուրի Բարվևցյսւնից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձէդ ըևդամենր 221152/երկու 
հարյուր քսւսնմևկ հազար մեկ հարյուր հիսուևերկու/ ձձ դրամ որպես 05-056-0098 0002, 05-056 0036-0042, 
05-056 0352-0075, 05-056-0348 0160,05 056-0327 0080, 05 056-0348 0159 կւսդսատրսւյին ծածկւսզրերով 
անշարժ գույքերի, ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրսւմադրված փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատմսւն 
տվյալների \Ն\2 2103 մւսկնիշի 10 ԼՍ 189 պետհամարւսնիշի փոխադրամիջոցի զույքսւհարկերի զումւսր, 
ներառյւսլ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կայւզով բողոքարկվևլ Գավստի համայնքապեսփև ղրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրփսնից երկու ւսմսվա ընթսւցքում կամ ձայաստանի ձաևրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյսւ ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկսւտարելու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 ֊րդ  հոդվածով սահմանված կսդւզով այն ենթակսւ է հարկադիր 
կատարմւսն՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցով անբոդոքարկելի 
դաոնւսլուց եոսւմսյա ժամկետում։
4. Սույն ոյւոշման կատարմւսն ընթացքի նկատմամբ հսկոդություևն իրականացևում է Գավաո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդանմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու
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Հայ սատանի Հանրսւպեաւսթյան Գեդւսրքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեզարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV̂ ^ր̂ ^̂ §հՋ̂ Ջբ̂ էսրՋո@§աՋ̂ 1.̂ օա
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ՀՐԱՉԻԿԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ, ՀԱՐՈԻԹՅՈԻՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Պեկավարվեյով «Իրավուեքը հաստսւաոզ փսաաաթզթերր տսյահպանված աեհսւաական 
բնակելի աեերի կսւրզավիձակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀՀՕ-117-Ն օրենքով, 26 դեկտեմբերի 
2002թ֊ի 51 Օ՜Ն օրենքով, «Նորմատիվ իրավսւկան սւկաերի մասիև» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2 ֊
րդ մասի, «Տեդսւկան ինքնակառսւվարմաև մասիև» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կեաի և ՀՀ 
Կսաավսդաւթյսւն 29.12.2005թ. «Հսւյասսւսւնի Հանրսւսյևաու թյսւն քադաքսդիև ե զյուղական 
բնակավայրերում նևրբևակավայրսւյին աշխարհագրական օբյեկտնեյւի աևվսւնակոչման, 
աևվւսնափոխու թյսւն, անշարժ զույքի՝ րստ դրսւ զաևվելու ե /կւսմ/ աեղւսկայմաև վայրի 
համւսրակալման, հսացեավորմսւն ու հասցեևերի պետական զրւսնցմաև կարզր հաստատեյու. և 
հասցեևերի զրւսնցմաև լիսւզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ2387–Ն որոշման մեջ 
ւրւսցումևեր ե փոփոխություևներ կւսաարելու մասին ՀՀ կւսռւսվարության 25.02.2021 թ-ի 1Պ 233-Ն 
պահանջներով, հիմք րնղուևեյով 17.03.2022թ. տրվսւծ Գանձակ համայնքի հոգային 
բսւրեփոխա մների հ սևփակաևաշնորհման հւսնձևաժողովի 20.02.1991թ. լոիվ 3 որոշումից 
քադվածբը, ըսւո օրենքի ժսաանզության իրավունքի վկայւսզրով/տրվւսծ 22.06.2022թ./ զույքի 
ևկսսոմամբ (Յւսոաևզ Հայաւյ^յուև Սերյոժայի Մարզայդաևի/ծնված 03.05.1979թ./ դիմումը, 
«1սսւ>աւռուր Ավեյան» Ա Ձ ֊ի  կոդմից տրվւսծ հոդամւսսի և շիևություևների հատակազծերր, 
համաձայն որոնց Գավւսո համայնքի Գանձակ բնակավայրի Պետրոս Դուրյաև փողոց թիվ 7 
հւսսցևում զանվող րնդհաևուր հոդւսմասր շաւիսպրվելէ, հատկւսցվելէ 0.20 հա, ինչը ւիսատացի 
կւսզմում 1, 0.21208 հա, որր Հսւրություն Սերյոժայի Ս՜արզւսրյանին /ծևվսւծ 03.05.1979թ./ 
ժւսուսնզության իրավունքով պսսոկւսնոդ հողամասն է և հաշվիւ ւսոնելով, որ օրինական 
կւսոուցվւսծ 517.11 քմ ընդհանուր մւսկեյ՜ւեսով շենք֊շինություևների /կւսոուցված 1948–1970յ»թ./ 
կւսոուցման ու սպւսսարկմսւն համար աևհրաժեշսւ 0.21208 հւս հողամսւսը շի (յտնվում ՀՀ 
հոդւսյիև օրենսզրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված սահմանւսփակումների ցաևկում, իևշպես 
նւսհ իևժևևևրատրանսպորտսւյին օբյեկտևերի օտսդւմաև զոտինևրում, տի աոաջացևում 
սևրվիտուտ, որոշումեմ



1. Վևրակաևղեևլ Գսւվառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի Պետրոս Դուրյան փողոց թիվ 7 
հասցեում ղտևվող ղույքայիև միավորի նկատմամբ Լաուրա Ապեանակի Մարզարյանի /ծնվսւծ 
28.10.1936թ–իև/, Սոնիկ ձրաչիկի Ս՜արղսւրյաևի/ծնվսւծ 04.02.1962թ–իև/, ձարություև Սերյոժսւյի 
Ս՜արղսւրյանի /ծնված 03.05.1979թ–ին/ հւպօղտսպործմաև իրսւվանքր, բնակելի տան կառուցմսւև 
ն սպւսսարկման համար հատկացվւսծ հողսւմասի ղույքայիև իրւսվաևքներր ճսւևաչելով ևրանց 
սեփականության իրսւվանքր 0.21208 հսւ ընղհաևուր մակերեսով հողսւմասի և օրինական 
կառուցված 517.11 քմ րևղհանուր մակերեսով շիևություևնևրի /կառուցված 1948֊1970թթ./ 
նկատմամբ՝ որպես օրինական տիրւսպևտվող ղույք։
2. Անշարժ ղույքիև տրամաղրել Գավսա համայնք, Գանձակ բնակավայր, Պետրոս Դուրյան 
փողոց, )9իկ 7 հսւսցևն։
3. Սույն որոշումր ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
(յույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրւսվունքների պետական 
(յրսւնցում կատարևլա հւսմւսր։
4. Արոշմսւև կատարման հսկողությունր դնել Գավառ հւսլքայևքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Րոշյաևի փաս
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