
ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսաաաեի ձաերասյետությաե Գեղարթուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ճձ, Գեզարքուեիքի մարզ, բ. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^V^ր^^^§հ^^^բ6է^րՅր1(5)§ա^^1.^օրո
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ձՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկաւ|արվելով ԼԼ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապարակային 
սւսկարկություեների մասին ԼԼ օրէնքի, «Տեղական Ինքնակաոավարման Մասին» ձայաստսւևի

համայևքային սեփակաևություն հաևղիսացող հողսւմասերի օաստման, կառուցապաաման 
իրավուևքի և օգւռսւգործման արամադրման կւսրղը հասաաաևլա մասին» 2001թ. ապրիփ 12 ֊ի  
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք ըևղունելով Գավաոի համայնքապեաարւսնի մրցութայիև 
հանձևսւժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 14 ֊ի  արձաևագրություևները, որոշումեմ

Գավսա համայնքի կարչակաև սահմաններուն ղանվող համայնքային սեփակաևություն 
հանղիսացող ղյուղաաևաեսակաև ևշանակույՅյաև հողերը՝ սեփակաևությաև իրավուևքի 
պետական ղրաևցմաև վկայականներ
Ի120072012-05-0159 տրված 2012թվւսկանի հուփսի 2 0 ֊ի և  անշարժ ցույքի կաղաստրի կոմիաեի 
Գեղարքուևիքի տարածքսւյիև ստորաբաժանման կողմից, 05-001-0635-0010 կաղաստրային 
ծածկագրով 0.313հա մակերեսոկ ղյուղաաևաեսակաև ևշաևակությաև 4-րղ կարգի վարելահողը 
տարեկան 1350 /մեկ հազար երեք հարյուր հիսուև/ ԼԼ ղրամ վարձավճարով 
Ի113072016-05-0025 տրված 2016 թվականի հուփսի 13-իև անշարժ գույքի կաղաստրի կոմիաեի 
Գեղարքուևիքի մարգային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-0635-0012 կաղաստրային 
ծածկագրով 0.587հա մակերեսով գյուղատևտեսական ևշաևակությաև 4-րղ կարգի վարելահողը 
տարեկան 2500 /երկու հազար հինգ հարյուր/ ԼԼ ղրամ վարձավճարով
Ի41624400 արված 2005 թվականի փետրվարի 21-իև անշարժ գույքի կաղաստրի կոմիաեի 05-001– 
0633-019 կաղասսւրային ծածկագրով 0.384հա մակերեսով գյուղատևտեսական ևշանակության 
4-րղ կարգի վարելահողը տարեկան 1650 /մեկ հազար վեց հարյուր հիսուև/ ԼԼ ղրամ 
վարձավճարով
2046 թկակսւնը ներառյսւլ օգտագործմաև ժւսմկետով վսւրձակալությամբ տրամաղրելմրցույթում 
հսւղթող ճանաշկածԱւսրիբեկ Նորիկի Մխեյանին։
2. Սարիրեկ Նորիկի Մխեյաևի հետ կնքելհողամասի վարձակալությաև պայմաևագիր։
3. Հւսևձևարարել համայնքի ղեկավարի խորհրղակաև Ռուբեն Կոխպեցյաևին՝ օրենքով 
սահմանկած կարղոկ կնքեյ կարձսւկայուբււաև պայմաևագիր։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ չԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսւսաանի ձաևրապեաոևթյաե Գեդստքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք

Գեղարքունիքի մարզ, բ. Գաւ)առ, (0264)23423, (0264)22338 ^ 3ոզՁ§հՁզՋբ6էՁրՁո@§ա3մ.<։օա
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ԳԱՎԱՐ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՐԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05 -001-1117-0148 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱՕ՚ԿԱԳՐՈՎ 0.39532Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվ սւ ր վ ե լով ԼԼ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հոդվսւծների, ձրապարակային 
սակարկությունների մասին ԼԼ օրևևքի, «Տեղական Ինքևւսկաոակարման Մասին» ճայասաանի 
ձանրապետությսւև օրէնքի 35-րղ հոդվւսծի 24) կետի, ԼԼ Կաոսւվսւրության «Պետական կամ 
համայևքային սևփականություև հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման 
իրակուևքի ե օզտազործմւսն տրամաղրմւսև կսւրզը հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
1X1286 որոշման պահանջներով, հիմք րնղուևելով Գավսաի համայևքւսպետարանի մրցութային 
հսւնձնաժողովի 2022 թվակսւևի նոյեմբերի 14-ի արձանազրություևները, որոշումեմ

Գակսա համայնքի վարչական սահմաևևերում զտնվող համայևքային սևփականաթյուն 
հանղիսւսցող (սևփւսկանության իրակուևքի պետական զրւսևցմաև վկայական Ի118102017-05– 
0061 տրվսւծ 2017 թվսւկանի հոկտեմբերի 18-ին անշարժ զույքի կսւղաստրի 
կոմիտեի ԳԵղարքունիքի մարզայիև ստորաբաժաևման կողմից), 05-001-1117–
0148 կաղաստրային հսւծկսպրով 0.3953հսւ մակերեսով զյուղատնտեսակաև ևշանւսկության 4 ֊ 
րղ կսւրզի վարելահողը տարեկան 1700 /մեկ հազար յոթ հարյուր/ ԼԼ դրամ վսւրձավճարով 
2046 թվակսւնը ներսայալօզտագործմաև ժւսմկետով վարձակալությսւմբ տրամադրել մրցույթում 
հսսլթող ճաևաչվսւհ 2,ովհանևես Ռազմիկի Ղ-արբիևյաևիև։
2. ձովհաննես Ռազմիկի Դարրիևյանի հետ կնքել հողւսմասի վարձակալաթյսւն պսւյմանազիր։
3. ձաևձնարարել համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուբեն Կոխպեցյսւևին՝ օրևևքով 
սահմանվահ կարզով կնքել վարձակալությաև պայմանադիր։
4. Սայև որոշումն ուժի մեջ է մտնում ըևդուևման հաջորդ օրվսւնից։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

2ւսյ սատանի 2ա 1ւրա պե սա ւթյսւն Գեղւսրքունիքի մարզի Գավառ համայնք

22., Գևղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՁոզՁ§հՁզՅքշէՁր&ո@§աՋւ1.օօտ
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 2ԱՆՂԻՄԱՅՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 2ՈՊ.ԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավստկելով 22 հողային օրենսզրքի 76, 77. 78 հոդվածների, 2րապարակսւյին 
սսւկարկությունների մասին 22 օրեևքի, «Տեղական Իևքևակառավարմւսև Մառին» 2այսւսաաևի 
ձանրապեաու թյսւն օրեևքի 35-րդ հոդվսւծի 24) կեաի. 22 Կսաավարությաև «Պետական կամ 
համսւյնբայիև սեփակաևություև հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապաաման 
իրավուևքի և օգտագործմաև արսւմադրմաև կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
14286 որոշման պահանջներով, հիմք ընդուևելով Գավառի համւսյևքւսպետարսւնի մրցութային 
հանձնսւժոդովի 2022 թվակաևի նոյեմբերի 14-ի արձաևսւզրությունները, որոշումեմ

Գավառ համայնքի վարչական սահմաններում (յտևվոդ համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող զյուդատնտեսսւկան նշւսնակությւսն հողերը՝ սեփսւկանությաև իրակունքի 
պետական զրանցմւսն վկայականներ
1414102021-05-0024 տրվւսծ 2021 թվսւկանի հոկտեմբերի 14-իև անշարժ զույքի կադաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրաևցմսւն միասնական ստորարւսժանմւսն կողմից, 05-001-1 I 12-0828 
կւսդւսստրայիև ծածկազրով 2.056հւս մակերեսով զյուղատևտնսւսկաև ևշաևակությաև 4-րդ 
կարգի կարելւսհողը տարեկան 8700 /ութ հազար յոթ հւսրյուր/ 22 դրամ վարձավճարով 
1410032022-05-0005 տրվւսծ 2022 թվակսւնի մարտի 10 ֊ին անշարժ զույքի կադաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրաևցմաև միասնական սաորաբաժաևման կողմից. 05-001-1 I 12-0080 
կադաստրայիև ծածկազրով 0.5189հա մակերեսով զյու ղատևտևսակւսն նշանակության 4-րդ 
կւսրզի վարելահողը տարեկան 2200 /երկու հազար երկու հւսրյուր/ 22 դրամ վսւրձավճսւրով 
1422072022-05-0034 տրվւսծ 2022 թվսւկանի հուլիսի 22-ին անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի 
անշարժ զույքի զրւսևցմւսն միասնական սաորաբաժաևման կողմից, 05-001-1 1 12-0847 
կադաստրայիև ծւսծկւսզրոկ 23.65985հա մակերեսով գյուդատևտեսակւսն նշւսնակությւսն 3-րդ 
կարգի արուոավւսյրր տարեկան 80500 /ութսուն հսւզար հինգ հւսրյուր/ 22 դրամ վարձւսվճարով 
1423082019-05-0033 տրվւսծ 2019 թվսւկանի օգոստոսի 23-իև անշարժ զույքի կադաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի գրանցման միասնական ստորւսբաժաևման կողմից. 05-001-1 1 12-0196 
կւսդաստրային ծածկազրով 0.45781հսւ մակերեսով զյուղատնտևսակւսև նշանակության 4-րդ 
կարգի վարելահողը տարեկան 1950 /մեկ հազար ինն հսւրյուր հիսուն/ 22 ղրւսմ վարձավճարով 
14 14 102021-05-0032 տրվւսծ 2021 թվակաևի հոկտեմբերի 14-ին անշարժ զույքի կադաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրաևցմաև միասնական սաորաբաժաևման կողմից, 05-001-1112-0827 
կւսդւսստրայիև ծածկազրով 0.8128հւս մակերեսով զյու ղատևտևսակւսն նշանակության 4-րղ 
կարգի վարեյւսհողը տարեկան 3450 /երեք հազար չորս հսւրյուր հիսուն/ 22 դրամ վարձավճարով



1\ 14 10202 I-05-0046 տրվւսծ 202 1 թվակսւնի հոկտեմբերի 14-իե անշարժ գույրի կադաստրի 
կոմիաևի անշարժ գույրի գրւսնցմաև միսաևւսկաև ստորաբաժսւևման կոդմից. 05-001-1 1 12-0829
կ սպաս արային ծածկսւգրով 0.7794հւս մակերեսով զյոսյււսոևտեսական նշանսւկությւսն 4-րդ 
կարգի վարելահողը տարեկան 3300 /երեք հագար երեր հւսրյուր/ ԼԼ դրամ ւ|արձսւվճւսրով 
հ110032022–05–0027արվսւծ 2022 թվակսւնի մարտի 10-իև անշարժ գույրի կադաստրի 
կոմիաևի անշարժ գույրի գրանցման միասնական ստորւսրաժանման կոդմից, 05-001-1112-0108 
կադսւստրային ծահկւսգրով 0.5143հա մակերեսով գյու դատնտևււական նշանակությւսն 4-րդ 
կարգի կարևլահոդը տարեկան 2200 /երկու հազար երկու հւսրյուր/ ԼԼ դրամ վարձտվճսւրով 
2046 թվւսկաևը ևնրււայալ օգտւսգործման ժամկեսավ վւսրձակալությամբ տրսււ1ադրևլ մրցույթում 
հադթոդ ճանսւչված Տիգլաւն Լևոևի Ալմոյանիև։
2. Տիգրսւև Լևոևի Այմոյւսնի հետ կնրևյ հողամասի վարձւսկսղությաև պայմւսնւսգիր։
3. ձւսևձնարարև| հւսմայևրի դեկւսկւսրի խորհրդական Ռուբևն Կոխպեցյաևիև՝ օրենրով 
սահմանվսւծ կսւրգու) կնթեյ կսւրձակաւությաև պայմանադիր։
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւոնում յ :

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿՍ

ճ

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւսաանի Հանրապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեզարքունիքի մարզ, ք. Գավստ, (0264)23423, (0264)22338 լ^սոզՋ§հՋզՁքսէՁրՋո@§րոա1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՀՌԻՆՎԱՐԻ 2023թւ|ականի Ի1 7 8 ֊Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՄԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հոդվածևերի, Հրապարակայիև 
սւսկարկություևների մասին ՀՀ օրէնքի, «Տեղական Իևքևակսաավարմաև Մասին» Հայասաանի 
Հանրապեաության օրէնքի 35-րղ հողվւսծի 24) կետի, ՀՀ Կաասվարությաև «Պետական կամ 
համայևքային սեփակաևություն հաևղիսացող հողսւմասերի օտսւրմաև, կարաւցապատմսւև 
իրսւվունքի և օգաազործմսւն տրամաղրմաև կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12 ֊ի  
1\։286 որոշմաև պահանջներով, հիմք րնղունելով Գավառի համայնքապետսւրանի մրցութւսյիև 
հսւնձնւսժողովի 2022 թվակաևի նոյեմբերի 14-ի արձւսնսպրությունները, որոշումեմ

Գւսվսա համայնքի վարչական սահմաևևևրում զտնվող համայևքային սեփակաևություն 
հանդիսացող զյուղատնտեսակսւն նշանակության հողերը՝ սեփակսւևությաև իրավուևքի 
սյետսւկւսն զրաևցմաև վկայականներ

27072022-05-0030 տրված 2022 թվակաևի հույիսի 27-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրսւնցման միասնական ստորւսբաժաևմաև կողմից, 05-001-1168-0025 
կաղսատրային ծածկւսզրով 0.9044հա մակերեսով զյուղատնտեսակսւն նշանակության 3-րղ 
կարզի խոտհարքը տարեկան 3650 /երեք հազար վեց հւսրյուր հիսուև/ ՀՀ ղրւսմ վաձւսվճարով 
1\; 16052022-05-0021 տրված 2022 թփսկանի մայիսի 16 ֊ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1125-0604 
կաղսատրային ծածկւսզրով 0.36631հսւ մակերեսով զյուղատնտեսակսւն նշանակության 4-րղ 
կարգի վարելահողը տարեկան 1550 /մեկ հազար հինգ հւսրյուր հիսուև/ ՀՀ ղրսւմ վարձավճւսրով 
1427042022-05-0029 տրված 2022 թվակւսնի ապրիփ 27-իև անշարժ զույքի կաղաստրի կոմիտեի 
անշարժ զույքի զրանցմւսև միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1159-0075 
կաղսատրային ծածկւսզրով 1.0479հա մակերեսով զյուղատնտեսակսւն նշանակության 4-րղ 
կարգի վսւրեյահողր տարեկան 4450 /չորս հսւզար չորս հւսրյուր հիսուև/ ՀՀ ղրսւմ վարձւսվճարով 
1422062022-05-0004 տրված 2017 թվակաևի ապրիլի 28-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցմւսև միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1180-0213 
կաղսատրային ծածկւսզրով 0.2318հւս մակերեսով զյուղատնտեսակսւն նշանակության 3-րղ 
կսւրզի վսւրելահողր տարեկան 1450 /մեկ հազար չորս հւսրյուր հիսուև/ ՀՀ ղրամ վարձւսվճարով 
1429062022-05-0017 տրված 2022 թվակաևի հունիսի 29-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրսւնցման միասնական ստորւսբաժաևմաև կողմից, 05-001-1180-0220 
կւսղւսստրային ծածկսւզրով 0.1639հա մակերեսով զյուղատնտեսակսւն նշանակության 3-րղ 
կարգի վսւրելահողր տարեկան 1050 /մեկ հազար հիսուև/ ՀՀ ղրամ վարձավճւսրով



2046 թվակւսեը ներաոյալօգտսւգործման ժամկետով վւսրձակալությամբ արամսպրելմրցույթում 
հսւդյՅոդ ճանւսչփսծ Դա վիթ Հսւյկի Հայթյսւնիև։
2. Դավիթ Հսւյկի Հայթյանի հևտ կնքելհողսւմասի վարձակալության պայմանադիր։
3. Հաեձնարարել համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուբևև Կոխպևցյսւնին՝ օրենքով 
սահմանվսւծ կարգով կնքել վարձակալության պայմանադիր։
4. Սայն որոշումն ուժի մևջ Է մաևում ընդունմւսն հաջորդ օրվանից։

ք.Գավսա



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի 2անրապեաությսւե Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ձձ. Գ եզ արքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 8^ 3հզ3§հ3զ3թ6է3ր3ո@8ա3մ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաևի 19 79-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԴՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ւեկսւվարվելով 22 հողային օրեևսգրքի 76, 77, 78 հոդվսւծեերի, 2րապսւրակային սսւկարկություևևերի 
մասին 22 օրենքի, «Տեղական Ինքնակսասւվարման Մասին» ձայասաաևի ձանրապեաության օրեևքի 35– 
յւղ հողվածի 24) կեաի, ԼԼ Կսաւսվսւրությաև «Պետական կամ հւսմայևքային սեփականություն 
հանղիւսսցող հողւսմասերի օտարմսւն, կւսոուցապաաման իրավունքի և օղտւսղործմսւն արամաղրման 

Ա1ՐԳՐ հաստատելու մասին» 2001թ. ւսպրիլի 12-ի Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք ընդուևելով 
Գսւվսաի համայնքսւպետարանի մրցութայիև հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ի 
արձանւսզրություններր, որոշումեմ

Գավաո համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող համայնքւսյին սեփականություն հաևղիսացող 
ղյուղատնտեսական նշաևակության հողերը՝ սեփսւկսւնության իրավունքի պետական գրանցման 
վկսղակսւնևեր
19 15072022-05-0059 տրվւսծ 2022 թվականի հուլիսի 15-ին անշարժ ղույքի կադւսստրի կոմիտեի անշարժ 
ղույքի զրաևցման միասնական ստորաբաժսւնման կողմից, 05-001-1129-0005 կադաստրայիև ծսւծկաղրով 
0.7418հւս մակերեսով ղյուղատնտեսական նշաևակության 4-րղ կսւրզի վարելահողը տարեկան 3150 /երեք 
հազար մեկ հւսրյուր հիսուն/ ԼԼ ղրւսմ վարձավճարով
1915072022 05 0050 տրվւսծ 2022 թվւսկաևի հուլիսի 15-ին ւսնշարժ ղույքի կւսղաստրի կոմիտեի անշւսրժ 
ղույքի գրանցման ւվաանակւսև ստորւսբաժանման կողլքից, 05-001-1112-0844 կաղաստրայիև ծսւծկաղրով 
1.2502հա մակերեսով ղյուղատնտեսական նշաևակության 4-րղ կարգի վարելահողը տարեկան 5300/հինգ 
հագար երեք հւսրյուր/ ԼԼ ղրսււէ վարձավճարով
1909102020 05 0031 տրված 2020 թվականի հոկտեմբերի 09 ֊ին անշարժ ղույքի կւսղաստրի կոմիտեի 
ւսնշարժ ղույքի գրանցման ւփասնակաև ստորաբաժաևմաև կողմից, 05-001 1112-0812 կադաստրայիև 
ծւսծկագրով 1.02154հւս մտկերեսուլ գյուղատնտեսական նշսւնակությւսն 4-րղ կարգի վարելահողը 
տարեկան 4300 /չորս հազար երեք հսւրյուր/ 22 դրամ վարձավճւսրով
X 15072022 05 0003 տրված 2022 թվականի հուլիսի 15-ին ւսնշարժ ղույքի կադւսստրի կոմիտեի անշարժ 
ղույքի գրւսնցւհււն միւսսևական ստորաբաժանմաև կողմից, 05-001– 1112-0839 կադաստրայիև ծածկւսղրով 
1.0212հւս մակերեււուլ գյուղատևւռեսակաև ևշւսնակությաև 4-րդ կարգի վարելահողը տայւեկւսև 4300 /չորս 
հագար երեք հսւրյուր/ 22 դրամ վւսրձւսվճարով
2046 թվւսկանը ներառյալ օգտաղործման ժւսմկեւոու| վարձակւսյությւսւքբ տրամաղրել մրցույթում հաղթող 
ճաևսւչված 2ովհանևես 1սւսչիկի Գոհարյանիև։
2. 2ով1ւաևևես 1սաչիկի Գոհարյաևի հետ կն ՝ ՞ ՝ .........՝.......... ր
3. 2անձնւսրարելհամայնքի ղեկավարի խո սահմաևված
կւսյպով կնքել վարձակալության պայմանս
4,Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մսւնում ըևղոււ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյււաւռսւևի Հանրապեւռությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ԼԼ Դեղ արքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 չ^Ձոզս§հսզսբօէսրՋո@քրրամ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 8 0 ֊Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվ ստկելով ԼԼ հոզային օրհնսզրքի 76, 77, 78 հողվւսծների, Հրապսւրակւսյիև 
սսւկարկությունների մասին ԼԼ օրեևքի, «Տեղական Ինքևսւկսաավարման Մասին» Հայւսսւուսևի 
Հանրապեսաւթյան օրենքի 35-րղ հողվւսծի 24) կետի, ԼԼ Կսաավարությսւն «Պետական կսւմ 
հսւմայնբային սեւիսւկւսնա թյուն հսւնղիսացող հողամասերի օտարմաև, կսաուցապատմւսն 
իրսւվանքի ն օզտւսզւտծմաև տրւսմաղրմաև վարզը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիլի 12 ֊ի  
Ի1286 որոշմսւն պահանջներով, հիմք ընդունևլով Գւսվառի համւսյևքւսպետարանի մրցութային 
հւսնձնւսժողովի 2022 թվականի նոյևմրերի 14 ֊ի  արձւսևազրու թյուևևերը, որոշումեմ

Գսւվսա համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող հսւմայնքայիև սեփակաևություն 
հանդիսացող զյուղատնտևսական ևշաևակությաև հողերը՛ սևփւսկանության իրսւվունքի 
պետական զրսւնցման վկայականներ
1\՚2Տ| 12020-05-0028 տրվւսծ 2020 թվակսւևի նոյեմբերի 25-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտևի անշարժ զույքի զրաևցմւսն միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1159-0166 
կաղաստրային ծսւծկսպրով 0.58144հա մակերեսով զյուղատնտեսւսկաև նշանւսկության 4-րղ 
կւսրզի ւիսրելսւհողր սոսրեկտն 2450 /երկու հազար չորս հւււրյուր հիսուև/ ԼԼ ղրւսմ 
կւսրձա վճարով
Ի104102022-05-0012 տրված 2005 թւ|ակսւևի ւիեւորվւսրի 21-իև անշարժ զույքի կւսղսւստրի 
կոմիաեի տնշւււրժ զույքի զրւսևցւևոն ւքիււանւսկւււն ստորւսբւսժւսնմւսև կողւփց, 05-001-1159-0077 
կւսղւսււարային ծւսծկսւզրու| 0.4383հւս մակերևսու| զյաղսււոևւոեսւսկւսն նշանւսկության 4-րդ 
վարզի ւիսրևլահողը տարեկան 1850/ւՈ.կ հազար ութ հարյուր հիսուև./ ԼԼ դրսւլք վարձավճւսրով 
Ւ127052022-05-0035 տրվսւծ 2022 թվակսւևի մւսյիսի 27-իև ւսևշւսրժ զույքի կաղասւռրի կուփտևի 
սւնշւււրժ զույքի զրւսնցւքւսև ւփւսսևական ււտորւււբւււժւսևւէաև կողմից,05-001-1104-0468 
կաղսաւռրսւյին ծւսծկւսզրու1 1.2167հւււ ւևււկևյւևււով զյուղատնտեսական նշանւսկության 3-րղ 
կւսրզի խուռհւսյւբր տարեկան 4900 /չորս հազար ինն հստյուլ՜ւ/ ԼԼ ղրաւք վսղւձւսվճարով 
2046 թվսւկաևը ևևրսայալ օզտւսզործւքաև ժամկետով վարճւսկսւլությւսւքբ տրւսւ1աղրնլ մրցույթում 
հւսղթող ճւսնաչվւսծ Հովհսւևնես Սսւրզւփ Բոյւսխչյանին։
2. Հովհւսնևես Սւսրզսի Րոյախչյւսնի հետ կնքել հողւսւքւսսիչ  րձակալությւսն պայւէանազիր։
3. Հանձևստւսրևլ համայնքի ղեկավարի խ 
սւսհմանված վարզով կնքել վարձակալու
4. Ս։ույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ընդ

՚շօէ-Յք ԾԼ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ

/ ճ

Կոխպեցյանին ՝ օրեևքով

՜մ ա ր տ ի ր ո ս յ ա ն



ՀԱՅԱՄՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեւոության Գեղարքուեիքի մարզի Գւսվսա եամայևք 

ԼԼ  Դեղսւրքուևիքի մարզ, ր. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 ^Ջ^ոզս§հսզսքօէՋրաւ(օ>^աա1.(։օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՐԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, 05-001-1085-0138 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0,08 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւըվելով ՀՀ հոզայիև օրեեսզրքի 76, 77, 78 հոզվածևերի, Հրապարակսւյիև 
սակարկություեների մասին ՀՀ օրենբի, «Տեղական Իևքնակսաավսւրման Մասին» Հայ աս ասւևի 
Հաևրապեաության օրենբի 35-րղ հողվսւծի 24) կևսւի, ՀՀ Կառավսւրաթյան «Պետական կամ 
համայևքային սևւիսւկաևություն հանղիսացող հողսւմասևրի օաարմսւև, կսաուցապսւտման 
իրակուևքի և օզաազործմսւն ւորսւմսպրմաև կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. ւսպրիլի 12-ի 
Ի4286 որոշմւսն պահանջներով, հիմք յւնղուևևլով Դաւլառի հաւքայևքապետարաևի մրցութսւյին 
հանձնւսժողովի 2022 թկւսկանի նոյեւքրերի 14-ի արձւսևսպրությունևևրր, որոշումեմ

Գսւկսա հւսւ1ւււյևքի վարշակւսև սահմաններուն զտևվող համայևքային սևփակաևություև 
հանդիսացող զյուղւստնտեսական ևշւսնակությւսն վարելահողը՝ սեփսւկաևության իրսւվուևքի 
պետական զրսւնցւքւսն վկսւյականնևր
Րմ 161 12022-05-0030 արվսւհ 2014 թւլսւկւսևի դևկտեւքբևրի 29-իև անշարժ զույքի կւսդաստրի 
կոմիաեի Անշարժ զույքի զրւսնցմաև միւսսնակսւև սսարարսւժաևմաև կողմից, 05-001-1085–
0138 կւսւյսաարային ծսւծկւսզրով 0,08 հւս լքակերեսով զյուղատևտեսսւկւսն ևշանակությւսն Յ ֊րղ  
կւսրզի վւսրելսւհողր տարեկան 500 /հինգ հսւրյուր/ ՀՀ ղրսււէ վւսրձւսվճւսրով
2046 թկականը ներսայալօզասւզործման ժամկետով վարձակալությամբ տրւսւքւսղրելմրցույթում 
հւսղթող ճսւևւսչված Ռուբիկ Մեխակի Ասատրյաևին։
2. Ռուլփկ Մեխակի Ասաայւյանի հևտ կնքել հողսւմասի վարձւսկւսլությւսև պայւ(անսպիր։
3. Հանձնարարել համայնքի ղեկավարի խորհրղսւկւսն Ռուրեև Կոխպևցյւսնին՝ օրենքով 
սւսհմաևված կարզով կնքել վարձսսկայության աաւմանսահո։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ ե մտնում ըևղունւ ևից։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 81 ֊Ա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ր՛

2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2,սւյ սատանի 2.ւս ն ր ւս սլ ե տ րւ ւթյ ա և Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ եամայևք

ԼԼ  Գեզարթուևիրի մւսրզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^արւզՋ§հՋզՋբօէՅրաւ@§աՋւ1.շօրո

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՌՎ, 05-001-1104-0291 ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՌՎ, 13 2Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՌԻՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՌԻԹՅԱՆ 1սՌՏ2.ԱՐՔԸ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՌԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկսււ|ւսրւ|եԼով 2.2. հոզային օրեեսզրքի 76, 77, 78 հոդվածևերի, 2,րապարակսւյին 
սակսւրկություևևերի մասին 2,2, օրեևքի, «Տեզական Իևքեակառակարման Մասին» 2,սւյ սատանի
2.անրսւպետու թյսւն օրեևքի 3 5 ֊ր զ  հոդփսծի 24) կետի, 2.2, Կսաւսւ|արա.թյսւն «Պետական կամ 
հւսմայևքսւյիև սևւիակաևա թյուն հաևզիսացող հողամասևրի օտսւրման, կառուցապատման 
իրավուևքի 1ւ օզտազործմսւև տրամադրմւսն կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12 ֊ի  
հ1286 որոշմաև ւզւսհսւնջևերով, հիլքք ընդուևելով Գսւվառի հաւևսյևքւսս|ետարւսևի մրցութւսյիև 
հանձնւսժոդովի 2022 թվակաևի նոյեմբերի 14-ի արձանսւզրություևները, որոշումեմ

Գսսիսռ համայնքի վարչական սահմաններու լք զտևվող հաւքւսյնքայիև սևւիւսկւսևություն 
հանդիսացող զյուդատնտեսակսւն նշանակության խոտհարքը՝ սեփսւկաևությսւև իրավուևքի 
պետական զրսւևցւևսն վկսւյւսկաևներ
Ի128022020-05-0063 տրվսւծ 2020 թվակաևի փետրվարի 28-ին անշարժ զույքի կադաստրի 
կոմիտեի Անշարժ զույքի զրւսևցմաև ւքիւսսևակաև ստորարւսժաևման կողմից, 05-001-1104–
0291 կադաստրայիև ծածկազրով 13 հա ւհսկերեսով զյուդատնտեսակւսև նշանակության 3-րդ 
կւսրզի խոտհարքը տարեկւսն 52000 /հիսուներկու հազար/ 2.2. դրամ վարձւսւ|ճարու1 
2046 թվակւսնր եերառյսւլ օզսւազործման ժււււքկեաով վարձակալությւսւքբ տրաւքւսդրել մրցույթում 
հաղթոդ ճանաչվսւծ Արթուր Ֆրունզիկի Գուրօդյյւսևին։
2. Արթուր Ֆյաւևզիկի Գուրօղլյաևի հետ կնքել հողամասի վարձակսւլության ւզայւհսևւսզիր։
3. 2.անձնարսւրել համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուրեն Կոխպեցյանին՝ օրենքոկ

աևից։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 2.ՌԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկւսևի 82-Ա

ք.Գսս|սա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2.ԱՅԱՄՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐԲՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստսւևի 2.աևրսւպետությսւն Գեղսւրքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք

2.2., Գեզւսրքուևիքի մարղ, ր. Գսւվստ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր^^Ձ§հՁ^ՁբտէՁրՋո@§ա^^1.^օա

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ 2.ԱՆՂԻՍԱՑՌՂ, 05-001-1104-0230 ԿԱԳԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 1,92984 ձԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՌԻՂԱՏՆՏԵՍ ԱԿ ԱՆ Ն Շ ԱՆ ԱԿՌԻ ԹՅ ԱՆ 

1ՍՌՏ2.ԱՐՔԸ ՎԱՐՁ ԱԿ Ա ԼՌԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով 2.2. հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողկսւծևերի, 2,րապարսւկային 
սակարկություեևերի մասին 2.2. օրեեքի, «Տեզակաե Իևբևակաոակարմսւե Մասին» 2,այւսսաանի 
2.աևրապետությսւն օրենքի 35-րղ հոդվւսծի 24) կեաի, 2.2. Կսաավսւրու թյւսև «Պետական կամ 
հսւմայևբայիև սեփսւկանություև հանդիսացող հողամսւսերի օասւրման, կաոուցապատման 
)–տակուևքի ն օզտւսզործմւսն արամւսղրման կսւրզը հաստատելու մասին» 2001թ. աւդրիլի 12 ֊ի  
Ի4286 որոշմսւն պահանջներով, հիմք բնդուևելով Գավաոի համայնքասյետարանի մրցութսւյիև 
հանձևւսժոդոկի 2022 թվւսկանի նոյեմրնրի 14-ի ստձսւնազրություևնևրր, որոշումեմ

Գավսա համայնքի վարչական սահմաևևերում զտնվող համայևքային սեփակաևություն 
հաևղիսացոդ զյուդատնտեսակւսև նշանակության խոտհւսրքր՝ սեփակւսնությաև իրավուևքի 
պետական զրսւնցման վկայականներ
1407032022-05-0040 տրված 2022 թվակաևի մարտի 07-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Անշարժ զույքի զրսւնցման միասնական ստոյաւրւսժաևմաև կողմից, 05-001-1104–
0230 կաղսատրային ծւսծկւսզրոկ 1,92984 հւս մակերեսով զյուղատնտեսակաև նշանակության 3 ֊ 
րղ կարգի խոտհարքը տարեկան 7750 /յոյս հազար յոյս հւսրյու ր հիսուև/ 2.2. ղրւսմ վսւրձսւկճարոկ 
2046 յօկականը եերսայալ օզաազործման ժսւմկեաով վարձակալությամբ տրամաղրհյ մրցայթում 
հաղթող ճանւսչված Արտսւկ Օյեզի Պետրոսյաևին։
2. Արտակ Օյեզի Պևտյտսյաևի հևտ կնքել հողւսմսաի կ ա ր ձ ա կ ա լո ւյսյ ա և պսւյմաևազիր։
3. ձաևձևարւսրևլ համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուրեն Կոխպեցյւսևին՝ օրեևքով
սահմաևվւսծ կսւյւզոկ կնքել վւսրձակալությսմ ր ՝ 1

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւնի 14 83-Ա

4.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ընղունմ ից։

2;ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ

201ձ թ.
ք.Գավսւռ
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ՅԱՅԱՄՏԱՆԻ ՅԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

^սւյւս սա անի Յանրապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք 

^  ^ ղ  արքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ 3ոզ3§հ3զ3քտ3ր3ո@8ա3մ.շօրո

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
17 ՅՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 84-Ա

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, 05-001-1104-0568 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 4,7985 2.Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅԲԻՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԽՈՏՀԱՐՔԸ

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով ԼԼ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հոդվւսծևերի, Յրապսւրակայիև 
սակւսրկությունների մասին ԼԼ օրէնքի, «Տեղական Ինքևակաոավարման Մասին» Յայսւսւոաևի 
Յւսևրապետությաև օրևևքի 35-րղ հոդվածի 24) կեաի, ԼԼ Կսաավարությաև «Պետական կամ 
համայևքային սևփականություն հանդիսացող հողսւմասերի օաարմաև, կաոուցապատման 
իրսւվունքի ե օզտազործմաև տրամադրմաև կսւրզը հաստասւելու մասին» 2001թ. ապրիյի 12-ի 
ՏԿ286 որոջ ման պահանջներով, հիմք ըևղուևէղով Գավառի համայևքապեասւրանի մրցութւսյին 
հանձևաժողովի 2022 թվսւկանի նոյեմրնրի 14-ի արձւսնազրություևևերր, որոշումեմ

Գսւվսա համայնքի վարչական սահմաններուն գտևվող համայևքային սեփակաևություն 
հանդիսացող զյուղաանաեսական նջանակության խոտհարքը՝ սեփակւսնության իրավունքի 
պետական զրանցման վկայականներ
Ի127052022-05-0020 տրվսւծ 2022 թվակսւևի մայիսի 2 7 ֊ի ն  անշարժ զույքի կւսղւսստրի 
կոմիտեի Անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորւսրաժաևմաև կողմից, 05-001-1104֊
0568 կսւդաստրային ծսւծկագրով 4,7985 հւս մակերեսով զյուղատևտեսակսւն նջանակության 3– 
րդ կւսրզի խոտհւսրքր տարեկան 19500 /տասնինն հազար հիևզ հւսրյուր/ ԼԼ դրամ 
վսղւձավճարով
2046 թվսւկսւնր ներւսռյալ օզտազործմաև ժւսմկետով վւսրձակալությսւմր տրամւսդրելմրցույթում 
հաղթող ճւսնաչված Գրիզոր Սմրատի Մինասյանին։
2. Գրիզոր Սմրսսռի Մինասյանի հետ կնքել հողամսւսի վսւրձակալությաև պայմանադիր։
3. Յանձնարարել համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուրեն Կոխպեցյանիև՝ օրէնքով 
սւսհմանված կարզով կնքել վարձակայության պայմանադիր։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղուեման հաջդրդ ^Սվանից։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյաստանի Հանրսւպեսաւթյսւն Գեր|արքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ 3 ո գ 3 §հ3գ3քօէ3ր3ո@8ա3ւ1.<։օա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, 05-001-0633-0011 ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, 0,5 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻԴ.ԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Դ.եկսս|արւ|ելու| ՀՀ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվւսծների, Հրապարակողին 
սակարկությունների մասին ՀՀ օրենքի, «Տեղական Իևքնակառավարմաև Մասին» Հայւսսաանի 
Հանրապեսաւթյան օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) կետի, ՀՀ Կսաավարությաև «Պետական կամ 
համայևքայիև սեփակաևություն հաևղիսացող հողամասևրի օտսւրմաև, կաոուցապատման 
իրավուևքի և օզտազործման տրամաղրման կսւրզր հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
Ի4286 որոշման պահանջներով, հիմք ըևղունելով Գսւվառի հսս1այնքւսպետարանի մրցութային 
հանձնսւժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ի արձանսւզրություևներր, որոշումեմ

Գավառ համայնքի վարչական սահմաննևրում զտևվող համայևքայիև սևւիակւսևություև 
հաևղիսացող զյուղատնտեսւսկւսն նշանսւկությւսն վւսրելահողը՝ սեփակսւնության իրավուևքի 
պետական զրւսևցլքաև վկայականներ
1Տ110062020-05-0028 արված 2020 թվականի հուևիսի 10-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիաեի Անշարժ զույքի զրանցմսւն միասնական ստորարաժւսնման կողմից, 05-001-0633֊
0011 կաղաստրային ծածկագրով 0,5 հւս մակերեսով գյուղատնտեսւսկան նշանակությւսն 4-րղ 
կսղսյի վարելահողը տարեկան 2100 /երկու, հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ ղրամ վարձավճարով 
2046 թվակւսևր ևերառյւսլ օզտազործման ժամկետով վարձսւկսւլությաւքր տրաւքադրեյ մրցույթում 
հաղթող ճաևաչված Սմրաթ Վսւնիկի Մեփրյանին։
2. Սմրսւթ Վսւնիկի Մելիքյւսնի հևտ կնքել հողամասի վարձակալության պայմաևագիր։
3. Հանձնսւրարել համայնքի ղեկավարի խորհրղական ՌարենԿոխպևցյաևին՝ օրնևքով 
սւսհմանված կարգով կնքել վարձակալության պայմանս
4. Սույն որոշոււքն ուժի ւ1ևջ Է ւէտնում ընղունման հւսջոո)կ ւևից։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսստաեի Հա ե ր ա պ ե ւո ո ւ թ յ ա ե Գեղսւրքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք

22,, Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@§ա.Յւ1.€օա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՍԱԶԱՅՈԻ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 3 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՍ՜ԱՄԲ ՌՈՄԻԿ ՎԱՐԴԳԵՍԻ 
ՍՈԻՔԻԱՍՑԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ 

ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՆԱՍՆԱՇԵՆՔՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՄՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ
ՄԱՍԻՆ

Ղեկավստվելով «Իրավունքը հաստատող փասաաթղթերը չպահպաևված անհատական 
բնակեյի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀՀՕ-117-Ն օրենքով, «Տեղական 
ինքևակաոավսւրման մասին» ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի և «Ինքնակամ կառույցևերի 
օրինակաևացման և տնօրինման կարզր հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18.05.2006թ. 
Ի1 912-Ն որոշման մեր լրացումներ կատարևլու մասին ՀՀ կառավարության 05 հունվարի 2022թ֊ի 
14 13-Ն որոշման հաստատվսւծ կարգի պահանջներով, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. 
«Հայաստսւևի Հսւևրապևտաթյան քաղսւքայիև և զյուղակաև բևակավայրերում 
նևրբևակավայրայիև աշխսւրհազրակաև օրյեկտնևրի աևվաևակոչման, աևվանափոխությաև, 
անշարժ զույքի՝ րստ ղրա զտևվեյու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակսղման, 
հասցևավորման ու հսացեների պետական զրանցմւսև կարզր հաստատելու և հասցևների 
զրսւնցման յիսպոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխությունևևր կատարելա մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ ֊ի 14 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղունելով 06.04.2022թ. տրված Գափսռի հողային րարեփոխումների և 
սևփականւսշնորհման հաևձնաժողովի 27.04.1991թ. թիվ 8 որոշումից քաղփսծքը, ըստ օրեևքի 
ժառանզության իրավուևքի վկայազրով/տրված 19.10.2022թ./ զույքի նկատմամբ ժառանգ Ռոմիկ 
Վարդզևսի Մուքիասյանի/ծևված 18.05.1974թ./ ղիմումր, որսւկսւվորում ունեցող անձ Արշսւկ 
Հևնրիկի Գավոյաևի /որւսկավորմւսև վկայականի համար 0119 տրված 27.02.2012թ./ կողմից 
0 1 .1 1.2022թ. տրված ինքնակամ շինություննևրը հաշվառվսւծ լինելու վերաբերյալ չավւազրմսւն 
տվյսղների մուտքազրման 20226ՍՐ1՝ՕՍ ծսւծկսւզիրր, «Հայր ն որդի Գավոյաևներ» ՍՊԸ-ի կողմից 
տրված հողամասի ու շենբ-շինու թյուննևրի հատակազծերը, հւսմաձւսյն որոնց Գավառ 
համայնքի Արծվաթւսր թաղամասի Սազայու փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 3 հսւսցեում զտնվող 
րնղհանուր հողամասը չափսւզրվել Է, հսւտկացվել Է 0.12 հւս, ինչք փաստացի կազմում Է 0.12481 
հա, որր Ռոմիկ Վարդզևսի Սուքիասյանիև /ծևվսւծ 18.05.1974թ./ ժառանզության իրսւվունքով 
պատկանող հողամասն Է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 363.50 քմ ընդհանուր 
մակերեսով շենթ-շինությունների /կառուցված 1973֊2020թթ./ կառուցման ու սպասարկմւսն 
համար անհրաժեշտ 0.12481 հա հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հոդվածով 
սահմանված սահմանափակումների ցաևկում, իևչսլևս ևսւև իևժեևերատրաևսպորտային 
օբյեկտների օտարման զոտինևրում, չի սաաջացնում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերականգնէ լ Գավաո համայնքի Արծվաքստ թաղամսւսի Սազայու փողոց 1-իև նրբանցք թիկ 
;յ հւսսցևում գւոնվող գույքային միակորի նկաամւսմր Ո֊ոմիկ Վարդգեսի Սուբիասյանի /ծնվւսծ 
18.05.1974թ֊ին/ ևողօզաազործման իրւսկուևքը, բնակեփ աան կաոուցման ն սպասարկմսւն 
համար 0.12 հա օրինական հաակացվսւծ հողւսմասից ւսկելփասաացի օզասւգործվող 0.00481 
հսւ հողամասի գույքային իրավունբներր ճան աչելով նրա սեփակսւնության իրավունքը 0.12481 
հա րնղհանուր մակերեսով հողամասի ե օրինական կառուցված 326.80 քմ ընդհանուր 
մակերեսով շինություննևրի /կառուցված 1973– 1974թթ./նկսւամւսմբ՝ որպես օրինական 
սւիրւսպևսւվող զույք:
2 . 2020թ–իև ինքնակամ կսաուցվսւծ 50.0 քմ արտաքին /36.70 քմ ներքին/ մակերեսով 
սւնասնաշենքը 1/մևկ/ քառակուսի մետրի համար 874 /ութ հւսրյուր յոթաևւսսուևչորս/ ԼԼ դրամ, 
րնդսւմևնր 50.0x874-43700 /քստսաունևրևք հազար յոթ հւսրյուր/ ԼԼ դրամ սւսհմանված վճարով 
ճանատեյ օրինական։
3. Բրոշմւսն ընդուևման օրվաևից օրիևականացմաև համար սահմսւնված վճարները 60-օրյւս 
ժամկետում չվճարելու դեպքում որոշումը համւսրվում է ուժը կորցրած։
4. Անշարժ զույքին տրամադրել Գսւվսա համայնք, Արծվաքսւր թաղամսւս, Մազսւյու փողոց, 1-ին 
նրբանցք, թիվ 3 հասցէն։
5. Շենք-շիևություննէրր չեն հակասում քադաքւսշինական նորմերին և դրւսնց մակերեսները 
որոշվում ևն քարաեզազրմւսն, զեոդեզիւսյի, չափազրմւսն /հաշվսամւսն/ ն հոդաշինարարության 
զործունեություև իրականացնելու իրսւվունք ունեցող կազմակերպու թյունևերի /աևձի/ կողմից 
տր վ ած հաաակսւզծե րին հ ամապատասխսւև։
6. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ ղույքի կւսղաստրի պետական կոմիտեի ւսնշարժ 
ղույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրսւվունքևերի պետական
(յրսւնցում կատսւրեյա համար։
7. Որոշմսւն կատարմաև հսկողությունը դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.
Րոշյսմփ վրա։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսսւռւսնի Հւսևրապեւոության Գեղսւրքունիքի մարզի Գսս1սա համայնք
ԼԼ, Գեզարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՁր̂ ^պփ3^սք̂ էՅրՅՈ@լրո;̂ 1̂.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՀՌԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկանի Ի1 8 7 ֊ Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՍԵՐՈՐ ԱՂԵԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ 
ԹԻՎ 1 2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱքսԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՌՈՄԻԿ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ՍՈԻՔԻԱՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐՐ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրւ|ելռվ ՀՀ Հողային օրեեսզրքի 64-րդ հոդփսծի «Նորմաաիվ իրավակսւե ակաերի 
մասին» ԼԼ օրենքի 1-իև հոդվածի 2-րդ մսւսի, «Ցնդական ինքնակւսռավարման մասին» ԼԼ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 24) կեաի և ԼԼ Կաոավարությաև 29.12.2005թ. «2.այսատանի Հաևրապետաթյսւն 
քադաթւսյին և զյուդական րնակսւկայրերում ներբնակավսդրային աշխարհագրական 
օբյհկտների սւնկանակոչման, ւսնվանափոիաւթյան, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և /կսւմ/ 
աեդակայման վայրի համսւրսւկա|ման, հասցեավորման ու հասցեների պետական զրանցման 
կսւրզր հաստատելու և հասցեների զրանցման լիսւզոր մարմին սահմանելու մասին» թիւ| 2387-Ն 
որոշմսւն մևջ լրացու մներ և փոփոխությունևեր կսւտարևլու մասին ԼԼ կսաավարության 
25.02.2021 թ՜ի Ի1 233-Ն պահանջներով, հիմք ընդունելով 17.10.2022թ. տրվւսծ Գւսվսաի հողային 
րարեւիոխումնևրի ն սեփւսկանաշևորհմաև հանձնւսժոդովի 24.04.1991թ. թիվ 8 որոշումից 
թաղկւսծքը, ըստ օրենքի ժսաաևզության իրավուևքի վկայազրով /տրվսւծ 19.10.2022թ֊ին/ զույքի 
նկսւտմամբ ժառանգ Ռոմիկ Վարդզեսի Սուքիասյանի /ծնկած 18.05.1974թ–իև/ դիմումը, «Հայր և 
որդի Դակոյաևնևր» ՄՊԸ֊ի կոդմից տրվսւծ հոդամասի հատակագիծը, համւսձայն որի Գավսա 
համայնքի Արծկաքար թսպամասի Սևրոք Աղեկյան փողոց 2 ֊ր դ  նրբանցք թիվ 1 հասցեում 
զտնվող հողամասը չափսւգրվել Լ, հւստկացվևլ 1. 0.06 հա, ինչը փսւստացի կազմում Է 0.06632 
հսւ, որը Ռոմիկ Վարղգևսի Սուքիասյանին/ծևված 18.05.1974թ./ ժառանզության իրւսվունքով 
պատկւսնոդ հոդամսան է և հաշկի առնելով, որ 0.06632 հա հողամասը չի զտնվում ԼԼ հողային 
օրենսզրքի 60-րդ հոդվածով սահմանկած սահմանափակումների ցսւնկում, ինչպես նւսև 
ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման զոտիներում, չի ւսռւսջացևամ սերկիտուտ, 
որոշում եմ

1. Վերականգնէ) Գավառ համայնքի Արծկաքար թւսդամասի Սերոբ Աղեկյան փողոց 2-րդ 
նրբանցք թիկ 1 հասցեում զտնվող զույքայիև միակորի նկսւտմամբ Ռոմիկ Վարդզեսի 
Սուքիասյանի /ծնված 18.05.1974թ–իև/ հոդօզտազործմսւն իրավունքը, բնակելի տան կսաացմաև 
և սպւսսարկման համար հատկացված հողամւսսի գույթային իրավունքները ճւսնաչելովևրա 
սեփւսկանությւսն իրավունքը 0.06632 հսւ ընդհանուր մակերեսով հոդամասի նկսւտմամբ 
որպես օրինական տիրապետկոդ զույք։



2. 2,ողսւմասին արսւմսպրել Գավսա համայնք, Արծվաքսւր թաղամաս, Սերոբ Աղեկյաև փողոց, 2– 
րդ նրբանցք, թիվ 1 հասցեն։
3. Սույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ գույքի կաղաստրի պետական կոմիաեի անշարժ 
գույքի գրսւնցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքնևրի պետական 
գրսւնցու մ կւստարելու համար։
4. Օրոշման կատսւրման եսկողություևը դնել Գավսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վյւա։

բ. Գավսա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ1՜ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍ8ԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղսւրքունիքի ւհսրզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\,Ձրւզս§հսզէ1թօէսր<ւո@§աՋւ1.€օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւնի Ի1 8 8 ֊ Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԻՆԻՍԻ 29-Ի ԹԻՎ 444-Ա ՈՐՈՇՈԻՄԸ 
ՈԻԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՊԵՏՐՌՎԻ 
2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 25 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՕՆԻԿ ՕՀԱՆՑԱՆԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ՄԱՆՈԻՇԱԿ 

ԹՈ1՝ԳՌՄԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆԻ, ԱՐՏԱԿ ՕՆԻԿԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ՀՈՎԻԿ ՕՆԻԿԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ 
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավւսրվևլով, «Ինքնակամ կառուցված ջեևքերի, շիևություևևևրի եվ ինքնակամ զբաղևցւիսծ 
հողսււքասերի իրւսվակւսն կսւրզւսւ|իճւսկի մասին» 26.12.2002թ. ՀՀ ՀՕ-510-Ն օրենքի 7-րղ 
հողվւււծով, Տեւյական Ինքնակւսռւսվարւևսն Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կնաի 
պահանջներով, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. «Հւււյւսսաւանի Հաևրապեաության քաղաքւսյին 
ն ղյուղսւկաև քնւսկւսվայրերոււէ ննրրնակավւււյրւււյին աշխարհագրական օբյեկաևերի 
անվաևակոչմսւև, անվանափոխությսւն, անշարժ զույքի՝ ըսա դրսւ զանվելու և /կւսւէ/ 
ւոեզւսկւսյմւսն վայրի համսւրւսկալմւսն, հւսսցեավորման ու հասցեների պետական զրսւնցման 
կւսրզր հաստատելու և հասցեների գրաևցւհսն լիւսզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387 ֊ Ե 

որոշման ւ1եջ լրացումներ և ւիոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավւսրությաև 
25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն որոշլքւսն պսւհւսևջներով, հիլքք ընդունելով Օնիկ Օհանջանի 
Ավետիսյանի /ծևված 26.04.1954թ–ին/ րնտսւնիքի անունով փաստաթղթևրով ունեցած 1.0701 հսւ 
մակերեսով հողամասի չւսփր, Օնիկ Օհւսնջսւնի Ավետիսյանի րնտսւնիքի անունով 
կաղսատրային զործում առկւս, «Հողային բարևփոխու մևևրի ե սեփսւկաեաշևորհման 
հանձևւսժողովի» 1991 թվսւկանի թիվ 16 որոշումից՝ Գավառ համայնքի կողմից տրված 
քւսղվւսծքը, որի հւսմաձսւյն րնտանիքր սասւցեյ է, 0,13 հա տնամերձ հողամսւս, որից պետական 
զրսւնցում Է ստացեր 0,0776 հւս մակերեսով տնամերձ հողամասը (վկւսյւսկսւն Ի1 29042022-05– 
0053) և Օնիկ Օհւսնջսւնի Ավետիսյանի դիմումը, «Դւսվիթ կԽաքելյսւն» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրված 
հողամասի հատսւկազծերր, որի հւսւքւսձայև Գավառ համայնքի Հացւսռսւտ Թսււ՜լամասի 
Պետրովիւ 2-րղ փողոց թիվ 25 հսւսցեում զտնվող ընդհանուր հողամասը չափազրվելէ 
/ծածկագիր 05-001-0745-0022/, և նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի Հացւսռսւտ 
Թւսդաւքասի Պետրովի 2-րդ փողոց թիվ 25 հասցեի հողամսւսր փաստսւցի կւսզմում է 0.30 հւս և 
հւսշվի սանելուի որ փաստսւցի տիրապեւռվող 0.30 հսւ հողսււ1ասր չի զտևվում ՀՀ հողային 
օրենսզրքի 60-րղ հողվսւծով սսւհմսւևված սահմանւսփսւկումնևրի ցաևկոււք, ինչպես նսւև 
իևժևևևրատրաևսպորւռայիև օբյեկտևևրի օտարման զոտիևևրում, չի առաջսւցևոււք սերվիտուսւ, 
որոշում եմ



1. Բւժր կորցրսւծ ճանսւչեյ Գավաո համայնքի ղեկավարի 2022 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 444–
Ա որոշումր։
2. Վևրսւկանդնել Գավաո համայնքի ձսւցսաատ Թաղսւմասի Պետրովի 2-րդ փողոց թիվ 25 
հսւսցեում դտևվող՝ Օնիկ Օհաևջանի Ավեաիսյաևի/ծնվսւծ 26.04.1954թ ֊իև/, Մանուշակ Թորդոմի 
Ղարիրյանի /ծևված 03.10.1958թ–իև/, Արտակ Օևիկի Ավեաիսյաևի /ծևված 16.01.1980թ–ին/, ձովիկ 
Օնիկի Ավեաիսյաևի /ծևված 26.12.1978թփն/ հողօզտսպործման իրսւվանքը իրենց կողմից 
փասւոացի աիրապեավող՝ 0.30 հսւ մակերեսով հողամասից՝ 0.2664 հա մակերեսով հողամասի 
նկսսուևսմր՝ որպես օրինական աիրապեավող ղույք։
3. Գ֊սւվաո համայնքի ձսցառատ Թաղամսւսի Պետրովի 2-րդ փողոց թիվ 25 հսւսցեում գտևվող՝ 
Օնիկ Օհաևջանի Ավեաիսյաևի /ծնվւսծ 26.04.1954թ ֊իև/, Մանուշակ Թորդոմի Ղարիրյանի /ծևված 
03.10.1958թ–իև/, Արտակ Օնիկի Ավեաիսյաևի /ծևված 16.01.1980թ–ին/, 2.ովիկ Օևիկի 
Ավեաիսյաևի /ծնվւսծ 26.12.1978թ–ին/ կողմից փսատացի աիրապեավող 0.30 հա
հողսւտարտծքից 0.2664 հա մակերեսով՝ որպես օրինական աիրապեավող հոդամասիև կից, 
փասաւսցի ավեյ օդտադործվոդ 0.0336 հա մակերեսով հողսւմսար ճան աչել համայնքայիև 
սևփականու յոյուն արամաղրեյով Գավաո համայնք ձացսւոաա Թաղամսւսի Պետրովի 2-րդ 
ւիողոց թիվ 25/1 հասցևև ե ուղղակի վաճառքի վարդով օասւրելՕնիկ Օհաևջանի Ավևաիսյաևին 
/ծնվւսծ 26.04.1954թ֊ին./, Մանուշակ Թորդոմի Ղարիբյսւնիև/ծնվւսծ 03.10.1958թ–ին/, Արտակ 
Օևիկի Ավետիպանին /ծնվւսծ 16.01.1980թ–իև/, Հովիկ Օնիկի Ավևաիպւսնիև/ծնվսւծ 26.12.1978թ–– 
ին/՛, հողամասի 1 քմ-ի համար կսւղասարային 30%-ի չափով 154.44 /մեկ հսւրյուր հիսունչորս 
սւմրողջ քաոսւսուչորս/ ԼԼ դրամ րևղհամեևը 336x154.44=51900 /հիսունմեկ հազար իննր 
հսղղու ր/ ԼԼ ղրւսմ Գավսաի համայևբւսպետարանի 900175101345 հաշվեհամսւրին վճարելա

վարդով Օնիկ Օհւսնջսւնի Ավեաիսյաևի /ծնվսւծ 26.04.1954թ–իև/, Մանուշակ Թորդոմի 
Ղարիրյանի /ծնվւսծ 03.10.1958թ–ին/, Արասւկ Օևիկի Ավեաիսյաևի/ծնվսւծ 16.01.1980թ–ին/, Հովիկ 
Օնիկի Ավեաիսյաևի /ծնվսւծ 26.12.1978թ–իև/, հետ կնբեյու 0.0336 հա մակերեսով հողամասի 
ուղղակի վաճառքի պայմանադիր։
6. Սույն որոշումր ներկայացնել ԼԼ անշարժ դույքի կւսղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույքի դրւսնցման միասնական ստորաբաժանում՝ դայքսւյին իրավունքևերի պետական 
դրսւնցամ կատարելու համար։
7. Բրոշմւսն կւսաարման հսկողաթյունր ղնեյ Գավւսռ համայնքի ղեկավարի տեղակալԳ. 
Րոշյանի վրսւ։

ԳԱՂԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ ԱՂԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐԲՍՅԱՆ

ք. Գսւվառ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՐ1ԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւոյաստւսնի Հսւևրսւպեսաւթյսւև Գեղսւրքուևիքի մարզի Գսւվսա համայնք

ՀՀ, Գեզսւրբունիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^^ր^զՋ§հ^^ՁթօէՋրՋՈ@^աՋ^1.̂ օա

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկսւնի 8 9 ֊ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկւսվարվելով ՀՀ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապարակային 
սակարկությունների մասին ՀՀ օրենբի, «Տեղական Իևքնակաոավարման Մասին» Հայասաաևի 
Հաևրապեաության օրենբի 3 5 ֊ր ղ  հոդվսւծի 24) կետի, ՀՀ Կստավարության «Պետական կամ 
հւսմայնբայիև սևւիակսւևություև հանդիսացող հողամսւսերի օտսւրմաև, կաոուցապատմաև 
իրակու ևքի և օզտազործմաև տրամաղյւմաև վարզը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիլի 12 ֊ի  
Ի1286 որոշմաև պահանջներով, հիմբ րնղուևելով Գսւվաոի հւսմայևբապետարաևի մրցութային 
հանձնւսժողովի 2022 թվսւկանի նոյեմբերի 1 4 ֊ի  արձանսպրություևևերը, որոշումեմ

Գսւվսա հւսմայևբի վարչական սահմաններու մ զտևվող հսւմայնբային սեփւսկսւևություև 
հանղիսացող զյուղատևտևսակսւև ևշաևակությաև հողերը՝ սեփականաթյաև իրավուևբի 
պետական զրանցման վկայականներ
Ի115092021-05-0028 տրվսւծ 2021 թվակսւնի սեպտեմբերի 15-ին աևշսւրմ զույքի կսպաստրի 
կոմիտեի Անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորարաժանմաև կողմից, 05-001-1163-0024 
կաղւսստրային ծածկսպրով 0.5029 հսւ մակերեսով զյուղատևտեսսւկան նշաևակության 4-րդ 
կսւրզի վւսրևւահողր տարեկան 2150 /երկու հազար մեկ հարյուր հիսուև/ ՀՀ ղրսւմ 
վարձավճարով
Ի֊յ՜ 1536056 տրված 2005 թվակսւնի փևտյւվւսրի 21-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Գավսաի տսւրածքային ստոյւաբաժաևմսւն կողմից, 05-001-1163-0033 կաղաստյւսւյին 
ծսւծկազրով 0.5431հա մակերեսով զյուղատևտևսակւսև ևշւսնակությաև 4-րղ վարզի վարելահողը 
տարեկան 2300 /երկու հազար երեք հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ վարձավճարով 
Ի127072022-05 -0028 տրվսւծ 2022 թվակսւնի հուլիսի 27-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորւսբաժաևման կողմից, 05-001-1160-0109 
կաղւսստրային ծսւծկազրով 1,06781 հւս մակերեսով զյուղւստնտեսսւկաև նշաևակության 4-րղ 
վարզի վարելահողը տարեկան 4500 /չորս հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ ղրսւմ վարձավճարով 
Ի131072018-05-0038 տրվսւծ 2018 թվակսւնի հուլիսի 31-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Երեամի տսւրածքային ստորւսրաժաևմաև կողմից, 05-001-1158-0012 կաղաստրայիև 
ծածկազրով 0,5505 հսւ մակերեսով զյուղւստնտեսական ևշաևակությաև 4-րղ վարզի 
վւսրևւահողր տարեկան 2350 /երկու հազար երեք հարյուր հիսուև/ ՀՀ ղրսւմ վարձավճարով 
2046 թվականր նևրսայսղ օզտազործմաև ժամկետով վարձակալությամբ տրամաղրել մրցույթում 
հսւղթող ճանաչված Աշոտ Ռուրեևի Հւսկոբյանիև։



2-Աշոտ Ռուբեևի ձակոբյսւնի հետ կնքել հողւսմւսսի վարձակալության պայմանադիր։
3. ճաեձևարարել համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուբեն Կոխպեցյսւնին՝ օրենքով 
սսւհմանված կսւրդով կնքել վարձակալության պայմանադիր։
4. Սու յև որոշումն ուժի մևջ է մտնում ընդոււ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝
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ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հւսնրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋոզՅ§հսզսքօէՁրՋՈ@§աՋւ1.<։օրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
17 ՀՌԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ւտր 90-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ԳՅՌԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿ ԱԼՌԻԹՅ ԱՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ԼԼ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվւսծների, Հրապսւրակային 
սսւկարկությունների մասին ԼԼ օրենքի, «Տեղական Ինքևակառավարման Մասին» Հայաստաևի 
Հանրսւպեւռությւսն օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, ԼԼ Կառավարությւսն «Պետական կամ 
համայնքային սնւիականություև հաևղիսացող հողամասերի օ տար ման, կառուցապատման 
իրավուևքի և օզտազործման տրամադրման վարզը հաստատելու մասին» 2001թ. տպրիլի 12 ֊ի  
14286 որոշմւսն պահանջներով, հիմք ըևղուևևլով Գսւվառի համայնքապևտարւսևի մրցութային 
հւսևձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ի արձաևագրությունները, որոշոա մեմ

Գավառ համայնքի վարչական սահմսւևներում զտնվող համայևքայիև սեփակաևություն 
հաևղիսացող զյու ղատևտևսակաև ևշաևակությաև հողերը՝ սեփականության իրավուևքի 
պետական զրանցմաև վկայականներ
1404012023-05-0026 տրված 2023 թվւսկւսևի հունվարի 0 4 ֊ի և  անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիաեի անշարժ զույքի զրւսևցման միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1013-067 
կաղաստրային ծածկագրով 0,2489 հւս մակերեսով գյուղատևտեսական ևշաևակությաև 2-րղ 
կարգի վարելահողը տարեկան 1900 /մեկ հազար ինն հարյուր /  ԼԼ ղրամ վարձավճարով 
1425052022-05-0015 տրվսւծ 2022 թվականի մայիսի 25-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիաեի անշարժ զույքի զյւաևցման միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1077-0219 
կաղաստրային ծածկագրով 0,34886 հւս մակերեսով գյուղատնտեսակսւն ևշաևակությաև 5 ֊ր ղ  
կարգի վարելահողը տարեկան 700 /յոթ հարյուր/ ԼԼ ղրամ վարձավճարով
2046 թվականր ևերառյսւլ օզտազործման ժամկետով վարձակալությսւմր տրամսպրելմրցույթում 
հսւղթող ճաևաչվւսծ Թաթու լ Գառնիկի Ալերսսւնյւսնին։
2. Թաթուլ Գառնիկի Ալեքսաևյանի հետ կնքել հողսւմասի վարձակալության պայմաևագիր։
3. Հանձնսւրսւրեյ համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուբեն Կոխպեցյաևին՝ օրէնքով 
սւսհմանված վարզով կնքել վարձակալության պայմսւևագէ
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Լ մտևում ընղունմւսն հա ջւփ ղ/ր իսնից։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿՍ ՂԱ1
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ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆՒՔԻ ՄԱՐՋԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ճայ ա սա անի ճաևրապետության Գեդարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

^ ա ր ք ո ւ ն ի ք ի  մարզ, ք. Գաւ1աո, (0264)23423, (0264)22338 8^ ո զ 38հ3զՋՐՏէՋր3ո@(,տ3ը.ա ա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՃՈՒՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 91-Ա

ԳԱՎԱՈ ՃԱՄԱՅՆՔԻ ԱԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՃՈՎԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ճճ հողւսյին օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, ճրապարակայիև 
սւսկարկրո թյուևների մասին ճճ օրեևքի, «Տեղական Ինքևակառավարման Մասին» ճսւյասասւնի 
ճանրւսպեսւության օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) կետի, ճճ Կառավարությւսև «Պետական կամ 
համսւյնքային սեփսւկանություն հանդիսացող հողամսւսերի օտարման, կառուցապատմւսև 
իրավուևքի և օղտաղործման տրաւէւսղրմաև կարղը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշմսւն պահանջներով, հիլքք րևղունե|ով Գավառի համայնքապեասւրաևի մրցութային 
հանձնաժողովի 2022 թվսւկանի նոյևմրերի 14-ի արձանազրու թյուննևրը, որոշումեմ

Գավառ համայնքի վարչական սահմանևևրում զտնվող համայևքային սեփակաևոնթյուն 
հանդիսացող զյուղաաևտեսական նշանակության հողերր՝ սեւիակսւևությաև իրավուևքի 
պետական զրաևցմաև վկայականներ
Ի129122020-05-0040 տրվւսծ 2020 թվակաևի դեկտեմբերի 29-ին անշարժ զույքի կւսղւսստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի գրաևցմւսև լքիասնւսկաև ստորաբաժանւքւսն կողմից, 05-001-1161-0158
կադւսստրւսյին ծածկազրով 0.87783հա մակերեսով զյուղատնտեսւսկան նշւսնակությւսն 4-րղ 
կւսրզի ւ|սւրե|ւսհողր տւսրեկւսև 3700 /երեք հազար յոթ հսւրյուր/ ճճ դրամ վւսրձավճարով 

14072022-05-0025 տրվսւծ 2022 թվակաևի հուլիսի 14-ին անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի 
անշարժ զույքի զրանցման միասնական սաորաբաժաևման կողմից, 05-001-1161-0006 
կւսղաստրայիև ծածկազրով 1.22639հա մւսկերեսու| զյուղաաևտեսական նշանակության 4-րդ 
կւսրզի վարելահողը տարեկան 5200 /հինգ հազւսր երկու հւսրյուր/ ճճ դրամ վարձավճարով 
ԻՈ4072022-05-0051 տրվսւծ 2022 թվակաևի հուլիսի 14-ին անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի 
անշարժ զույքի զրանցման միասնական սաորաբաժաևման կողմից, 05-001-1174-0087 
կադաստրայիև ծածկազրով 0.97213հա մակերեսով զյուղատևտևսակաև նշանակության 4-րղ 
կւսրզի վարելահողը տարեկան 4100 /չորս հազար մեկ հսւրյուր/ ճճ դրամ վարձավճւսրով 
2046 թվակաևը ևևրսայալ օզտազործմւսև ժւսմկետով վւսրձակւսլությւսմբ տրամադրելմրցույթում 
հաղթող ճանաչված Ալբերտ ճովհւսևնևսի 1սզմալյանիև։
2. Ալբերտ ճովհաննեսի 1սզմալյանի հևւո կնքել հոդամասի վարձակալության պայմանադիր։
3. ճանձնարարել համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուբեև Կոխպեցյսւնին օրենքով 
սահմաևված խորգով կնքել վարձակալության պայմանադիր։
4. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ Է մտնում ըևդունման հաջոոդ ցյյվանից։

ՃԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ճ  Թ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյ սատանի 2. ա ե ր ա պետությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՅV^ր^^Յ§հ^^Յք6էՅրՅՈ( )̂§ո1^^1.^օա
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17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 92-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ս ԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկւսվարվելով ՀՀ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապարակային 
սակարկություևների մասին ՀՀ օրեևքի, «Տեղական Ինքևակառավսւրմաև Մասին» Հայասաանի 
Հանրապևաության օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողւիսծի 24) կետի, ՀՀ Կառավարությաև «Պետական կսւմ 
համայնքսւյին սևփակաևություն հանդիսացող հողամւսսերի օտարման, կւսռուցապատման 
իրակուևքի և օզտազործմաև տրամադրման կսւրզը հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք ընղունելով Գսւվսաի համայևքապնտարաևի մրցութւսյիև 
հւսնձևաժողովի 2022 թվսւկանի նոյեմբերի 14-ի արձաևազրությունևերր, որոշումեմ

Գավառ համայնքի վարչական սահմաններուն զտևվող համայևքային սևփակաևություն 
հանդիսացող զյուղատնտեսսւկաև նշաևակության հողերը՝ սեփականությաև իրավունքի 
պետական զրանցման վկայականներ
Ի105042021-05-0118 տրվսւծ 2021 թվսւկանի սւպրիյի 05-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորարաժսւնմաև կողմից, 05-001-1010-0045 
կաղւսստրային ծածկազրով 0.3077 հա մակերեսով զյուղատնտեսսւկաև նշաևակության Յ ֊ր ղ  
կարզի վարելահողը տարեկան 1950 /մեկ հազար ինն հարյուր հիսուև / ՀՀ ղրսւմ վարձավճարով 
Ի124102022-05-0001 տրված 2014 թվակսւնի դեկտեմբերի 30-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորւսրաժաևմաև կողմից, 05-001-1013-0050 
կաղւսստրային ծածկազրով 0.2457 հա մակերեսով զյուղատնտեսական նշաևակության 2-րղ 
կւսրզի վարելահողը տարեկան 1850 /մեկ հազար ութ հարյուր հիսուև/ ՀՀ դրամ վարձավճարով 
2046 թվականը ներաոյալ օզտազործմաև ժամկետով վարձակւսլությսւմբ տրամաղրել մրցույթու մ 
հաղթող ճւսնսւչված Լհոն Ազատի Բախտիկյանիև։
2. Լնոն Ազատի Րախտիկյաևի հետ կնքել հողսւմասի վարձակալության պսւյմանւսզիր։
3. Հանձնարարեյ համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուսէն Կոխպեցյւսնին՝ օրեևքով 
սսւհմանված կարզով կնքել վարձակալության պսւյմւ
4. Մույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում րնղունման հսւժ իվւսևից։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

20 ձ) Բ -  
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2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱ8ՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձւսյւսսաաեի ձաերսւպեսաւթյան Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվաո համայնք 

ԼԼ  Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր^^Ձ^հՋ^Ձք^է^րՋո(Ձ)§ա3^1.^օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
17 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի 93-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 2.ԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 2.ՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավւսըվելով ԼԼ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվածևերի, ձրապարակային 
սւսկարկություևների մասին ԼԼ օրենքի, «Տեղական Իևթևակառավարմաև Մասին» ձայ սատանի 
ձսւնրապեաությաև օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կեաի, ԼԼ Կսաավարությւսև «Պետական կամ 
համւսյևքային սեփակաևություն հաևղիսացող հողամւսսերի օասղ՜ւմաև, կսաուցապատման 
իրավուևքի և օզասպործմաև սւրամաղրման կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
1\՚286 որոշմաև պահանջներով, հիմք ըևղուևելով Գավսաի համայևքապետւսրաևի մրցութային 
հւսնձևաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 1 4 ֊ի  արձաևազրությունևնրը, որոշումեմ

Գավառ համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող հւսմայևքւսյին սեփակւսևություն 
հւսնղիսւսցող զյուղւստևսւևսակաև նշանւսկության հողերը՝ սեփւսկւսևությաև իրավուևքի 
ւղեսոսկւսն զրսւևցլքլււն վկւսյւսկւսննեյւ
Ի129062022-05-0059 տրված 2022 թվականի հուևիսի 2 9 ֊ի ն  անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտևի Անշարժ զույքի զրւսևցւհսն ւփւսսնւսկաև ստորւսրւսժւսևման կողմից, 05-001-1180-0221 
կաղաստրային ծսւծկւսզրով 0.3147ւս ւհսկերեսով զյուղւստևտեսական նշաևակությւսն 3-րղ 
կւսրզի վարելահողը տարեկան 2000 /երկու հազար / ԼԼ ղրամ վարձավճարով 
հ103032022֊0 5 ֊0 0 5 6  արւլսւծ 2022 թվակսւևի մւսրտի 03-իև ւսևշարժ զույքի կաղւսստրի 
կոմիաեի Անշարժ զույքի զրսւևցման ւքիւսււևւսկան սւոորւսբւսժաևմաև կողլքից, 05-001-1157-0261 
կաղաստրային ծւսծկււպրով 0.70723հսւ լքակերեսով զյուղատնտեսւսկաև նշանւսկության Յ ֊րղ  
կւսրզի վարելահողը տարեկան 4400 /չորս հազար չոլա հարյույւ/ ԼԼ ղրամ վարձավճարով 
2046 թվսւկւսնր ներւսռյսղ օզտազործման ժամկետով վարձակալությսւմր տրամսւղրելմրցույթում 
հաղթող ճանաչված Սիմոն Մուշեղի Չսւնղոյանիև։
2. Սիմոն Մուշեղի Չաևղոյսւնի հետ կնքել հողամասի վարձակալության պայմանազիր։
3. ձւսնձնարարել համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուրեն Կոխպեցյաևիև՝ օրենքով 
սահմաևված կսւրզով կնքել վարձակալության պայմաևւսզիր։
4. Սույն որոշումն ուժի ւքեջ է մտևոււք ընղուևման հսւջոոո օոփաևից։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսստաևի Հանրապետությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղստքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՅոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.<։օւո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 94-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԲԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվւսծևերի, Հրւսպարակսւյին 
սակարկություևների մասին ՀՀ օրենքի, «Տեղական Իևքնակաոավարմաև Մասին» Հայասաանի 
Հանրապեաության օրէ՛նքի 35-րղ հողվւսծի 24) կետի, ՀՀ Կաոավսւրության «Պետական կամ 
համայնքային սեփականու թյուն հաևղիսացող հողամասերի օտարման, կաոուցապատմաև 
իրավունքի և օգտւսգործմաև տրամաղրմաև կւսրզը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք ընղուևելով Գավաոի համայնքսւպետւսրանի մրցութւսյին 
հանձնաժողովի 2022 թվակսւնի նոյեմբերի 14-ի արձանազրությունները, որոշումեմ

Գավաո համայնքի վարչական սահմաններու մ զտևվող համայնքային սեփականություն 
հաևղիսացող գյուղատնտեսակսւն նշաևակության հողերը՝ սեփակսւնության իրավունքի 
պետական գրանցման վկայականներ
Ի116082022-05-0016 տրվսւծ 2022 թվականի օգոստոսի 16-իև անշարժ ղույքի կւսղաստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորարաժանմսւև կողմից, 05-001-1174-0197 
կաղւսստրային ծածկսպրով 0.2503ա մակերեսով գյուղատնտեսակսւն նշաևակության 4-րղ 
կարգի վարելահողը տարեկան 1100 /մեկ հազար մեկ հւսրյուր/ ՀՀ ղրւսմ վարձավճարով 
1Տք 12092022-05-0069 տրված 2022 թվակսւնի սեպտեմբերի 12-ին ւսնշարժ ղույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբւսժանման կողմից, 05-001-1159-0055 
կաղւսստրային ծածկսպրով 0.5521հա մակերեսով գյուղատնտեսակսւն նշաևակության 4-րդ 
կարգի վարելահողը տարեկան 2350 /երկու հազար երեք հսւրյուր հիսուն/ ՀՀ ղրւսմ 
վարձավճարով
Ի130052022-05-0077 տրվսւծ 2022 թվակսւնի մայիսի 30-ին անշարժ գույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբւսժանման կողմից, 05-001-1164-0147 
կաղւսստրային ծածկագրով 1,6 հա մակերեսով զյուղւստևտեսւսկան նշաևակության 4-րղ կարգի 
վարև|սւհողը տարեկան 6750 /վեց հագար յոթ հարյուր հիսուն/ ՀՀ ղրամ վարձավճարով 
Ի116082022-05-0028 տրված 2022 թվւսկաևի օգոստոսի 16-իև անշարժ գույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբւսժանման կողմից, 05-001-1174-0195 
կաղւսստրային ծածկսւզրով 0,2502 հա մակերեսով գյուղատնտեսակսւն նշաևակության 4-րղ 
կարգի վարելահողը տարեկան 1100 /մեկ հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ ղրւսմ վարձավճարով



2046 թ կականը ևերաոյսւլ օզտազործման ժամկետով կւպւձակա|ությամբ արամսւղրե| մրցույթում 
հարթող ճաեւսչվահ Ստեւի ան Սերզոյի Թւսմւս մակ եյ ա եի ե :
2. Սաեփսւն Սերզոյի Թամամսւվևյաեի եեա կեբևլ հոզամւսսի վարձակալությտև պայմաևազիր։
2. ձանձնւսրարևլ համայերի զևկակսւրի խորհրղակաե Ռուրեն Կոխպևցյաևիև՝ օրեեքով 
սաեմաևված կարզով կնքել կւսրձակալության պայմաևազիր։
4.Սույե որոշումն ուժի մեջ է մտեում ըեղոմ ր ՝ 1 վաևից։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍ8ԱՆ

շօճ^թ. 0 / 1՝ ^
ք.Գսւվստ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՁԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ * 1 2 3

2սւյաստաևի 2սւնրսւպեսաւթյան Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ԼԼ,  Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՅ§հՅզՅթ6էՅրՅՈ@§րոՋւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաեի 14 9 5 ֊Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ 05– 
078-0520-0003 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 20.910252Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ 

ԳՅՌԻՂԱՏՆՏԵՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ 
ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼԲԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկսւվարվելով ԼԼ հոզայիև օրեեսզրքի 76, 77, 78 հողվածևերի, 2րսւպսւրակային 
սակարկություևևերի մասին ԼԼ օրեևքի, «Տեղական Իևքնակսաավարմաև Մասին» 2,այասաաևի 
2սւնրապևւռությաև օրեևքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի, ԼԼ Կառավարության «Պետական կամ 
համայևքային սեփակաևություն հանդիսացող հողամասերի օտարմաև, կառուցսւպատմաև 
իրավուևքի և օզտւսզործմւսև տրամւսղրման կարզր հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիփ 12-ի 
14286 պւոշմաև պահանջներով, հիմք րևղուևեյով Գւսվառի համայնքսւպետարանի մրցութային 
հսւնձևաժողովի 2022 յւ>վակաևի դեկտեմբերի 23-ի արձաևւսզրույ&յուննևրր, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի Սարուխւսն րնակավսւյրի վարչական սահմաններուն զտնվող Գսւվսա 
համայնքի սեփակաևություն հանդիսացող (սեփսւկանության իրավուևքի պետական զրսւնցման 
վկայական 1431082022-05-0007 տրվսւծ 2013 թվակաևի նոյեմբերի 14-ին անշարժ զույքի 
կաղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զյււսնցման միասնական ստորաբաժանման կողմից), 0 5 ֊ 
078-0520-0003 կւսղաստրային ծւսծկազրով 20.91025հսւ մակերեսով զյուղւստևտեսւսկան 
նշանակության 4-րղ կարզի արոտւսվւպրր տարեկան 52300/հիսուներկու հազար երեք հւսրյուր/ 
22 ղրամ վարձավճւսրով 2046 թվսւկսւնր ևերառյւսլ օզտսպործմաև ժամկեաով 
վարձակսղությսւմբ տրւսմաղրեյ մրցույթում հարթող ճսւևաչված Սարդիս Մուրիկի Գեղւսմյաևիև։
2. Սարդիս Մուրիկի Գևղսսկաևի հևտ կնքել հողամասի վարձակալոթյւսն պայմանադիր։
3. 2անձևարարելհւսմսւյևքապետի օզնւսկաև Ռուբեև Կոխպեցյսւևին օրեևքով սահմսւևված 
կարզով կնքել վարձակւսլության ւղայմաևագիր։ 4 .Սալն որղ^Էւմն ուժի մեջ Է մտնում րևղուևմաև 
հւսշորղ օրվանից։

( Ւ ։
2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյասւոաևի Հանրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր^^^§հՁ^սք^է^1րՅո@§րոՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ա 96–Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկւսվարվելով ՀՀ հողային օրևնսզրքի 76, 77, 78 հողվւսծևերի, Հրապարւսկային 
սակարկություևների մասին ՀՀ օրեևքի, «Տեղական Իևքնակառավարման Մասին» Հայասասւևի 
Հանրապեաության օրեևքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի, ՀՀ Կառավարության «Պեաակւսև կամ 
հւսմայնքային ււեւիակաևություև հսւնղիսացող հողամւսսերի օաարման, կառուցաւղաամաև 
իրավունբի և օզաւսզործմւււև սւրամաղրւէան կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիյի 12-ի 
Իյ286 որոշման պւսհանջևերով, հիլքք ընղուևելով Գւսվսաի հսւմւսյևքւսպևտարանի մրցութւսյին 
հւսնձնւսժողովի 2022 թվւսկւսնի ևոյեմրերի 14-ի արձւսևազրությունևևրր, որոշումեմ

Գավառ համայնքի վարչակւսն սւււհմաևևերում զտնվող հւսւհսյնքային սևւիականուլ^յուն 
հւսնղիսւսցող զյուղատնտեսւսկւսն նշւսնւսկությաև հողերը՝ սեփակսւնությւսն իրավուևքի 
պեւռակւսն զրւսնցմւսև վկայականներ
Ւ112042022-05-0036 տրվսւծ 2022 յծվւսկաևի ւսւղրիյի 12-իև անշարժ զույքի կւսղսատրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրւսևցմւսն միասևւսկան ււտորւսրաժւսնմաև կողւվւց, 05-001-1168-1626 
կաղաստրային ծւսծկսպրով 0.3881հա ւևսկևրևսով զյուղատնտեսակաև նշւսևւսկաթյաև 3-րղ 
կւսրզի խոտհարքր տւււրեկւսն 1600 /մեկ հազւսր վեց հարյուր/ ՀՀ ղրսս1 վւսրձավճւսրով 
Ի114032019-05-0054 տրվսւծ 2019 թվսւկանի ւևսրտի 14-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կուքիտեի աևշւսրժ զույքի զրւսևցմւսն լքիւսսնւսկւսն ստորւսրւսժանմւսն կողմից, 05-001-1173-0183 
կաղաստրւււյիև ծւսծկւսզրով 1.74203հսւ ւհսկերեսով զյուղատնւռևսական նշանւսկությաև 4-րղ 
կսւրզի կւսրեյւսհողյւ տւսրևկւսն 7350 /յոյս հազւսյւ երեք հարյուր հիսուև/ ՀՀ ղրւսմ վւսրձավճսւրով 
2046 թվսւկանը նևրսայալ օզսւսպործւ1սւն ժամկևտու| վարձւսկալությսո1ր տրւսմաղրել լքրցույթու մ 
հւսղթող ճւսնւսչված Մկրտիչ Հւսկորի Սւսրզսյւսևիև։
2. Մկրտիչ Հսւկորի Սարզսյւսնի հեւո կնքել հողամւսսի ւիսրձակւսլությաև պւսյմսւնազիր։
3. Հւսևձնւսրարեյ հւսւ1այնքի ղեկւսվարի իտրհրղակւսն Ռուրեն Կոխպեցյւսևիև՝ օրևևքով 
սւսհմաևված կսղս
4.Սույև որոշումն ւ

20^թ . .... ւՃ ճ –



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստ ւսեի Հանրապետությսւն Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվաո համայնք

ՀՀ, Գեզարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^^ՋոզՁ§եՁզտբԸէՁր<ա@§աՋւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ  ԲԻ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 97-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05-001-1070-0126 ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 0.0779ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԸ ՎԱՐՁԱԿ ԱԼՌԻԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվե|ով ՀՀ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապարակային 
սակարկություևների մասին ՀՀ օրենքի, «Տեղական Իևքևակառավարմաև Մասին» Հայասաանի 
Հսւնրապեաությաև օրենքի 35-րդ հողվսւծի 24) կետի, ՀՀ Կառավարությաև «Պետական կամ 
համայևքայիև սեփակաևություն հաևղիսացող հողամասերի օտարմաև, կառուցապատմաև 
իրւսվունթի և օզտազործման տրամւսղրման կւսրզը հաստատելու մասին» 2001թ. ւսպրիլի 12 ֊ի  
Ի1286 որոշմւսն պահանջներով, հիմք ընղուևելով Գսւվառի համայևքապետարանի մրցութային 
հանձևաժողովի 2022 թվւսկաևի նոյեմբերի 14-ի արձանազրություններր, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի վարչական սահմաններու մ զտևվող Գավառ համայնքի սեփակաևություն 
հանդիսացող (սեփակաևության իրավուևքի պետական զրանցմսւն վկայական 1423092022-05– 
0014 տրված 2009 թվականի մարտի 18-ին անշարժ զույքի կաղաստրի կոմիտևի անշարժ զույքի 
զրանցմսւն միասնական ստորաբաժանման կողմից), 05-001-1070-0126 կաղաստրային 
ծսւծկսպրով 0.0779հւս մակերեսով զյու ղատնտևսսւկաև ևշաևակությաև 3-րղ կւսրզի վարելահողը 
տարեկան 500 /հինգ հարյուր/ ՀՀ ղրամ վարձավճարով 2046 թվսւկանը ներսայալ օզտազործման 
ժւսմկետով վարձակւսլությամբ տրսւմաղրել մրցույթում հաղթող ճանաչված Տիզրսւն Սոկրատի 
Հակոբյանին։
2. Տիզրսւն Սոկրատի Հակոբյսւնի հևտ կևքեյ հողամսւսի վարձակալության պայմաևագիր։
3. Հաևձնարարելհամայնքապետի օզևսւկաև Ռուբեն Կոխպեցյաևին օրեևքով սահմսւևված 
կսւրգով կնքել վարձակալության պայմաևագիր։
4. Սույն որոշու մն ուժի մևշ Է մտնում րնղուևման հաջորղ օրվանից։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՁVՁր^^^§եՁ^^ք^էՁր^ո@§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 98-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍ ԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվւսծևերի, Հրապարակողին 
սակարկությունների մասին ՀՀ օրեևքի, «Տեղական Ինքևակառավարման Մասին» Հայասաանի 
Հաևրապևաությաև օրեևքի 35-րղ հողվսւծի 24) կնւռի, ՀՀ Կաոավարության «Պետական կամ 
համայնքային սեփականու թյուն հաևղիսացող հողամասերի օտսւրման, կաոուցապատմաև 
իրավունքի և օզտազործմւսև տրամաղրմաև կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. ւսպրիլի 12 ֊ի  
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք ընղուևելով Գավւսոի համայևքապետարանի մրցութային 
հանձևաժողովի 2022 թվակսւնի նոյեմբերի 14-ի արձաևսպրություննևրր, որոշումեմ

Գավաո համայնքի վարչական սւււհմւսևևերոււք զտնվող համայնքային սեփականություն 
հաևղիսացող զյուղատնտեսական նշաևակության հողերը՝ սեփականության իրավունքի 
պեւոական զրանցմաև վկայականներ
1՝տ 18032016-05-0012, տրված 2016 թվականի մարտի 18իև անշարժ գույքի կաղաստրի կոմիւռեի 
Գեղարքուևիքի մարգային ստորաբաժաևմաև կողմից, 05-001-1120-0222 կաղ լոս արային 
ծածկազրով 1.3274հւս ւ1ակերեսով գյուղատևտեսակւսև նշաևակության 3-րդ կարգի խոտհարքը 
տարեկան 5350 /հինգ հազար երեք հսւրյուր հիսուն/ ՀՀ դաւէ վարձավճարով 
ԻՄ7082022-05-0010 տրված 2022 թվակսւնի օգոստոսի 17-իև անշարժ գույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման մփասնակսւն ստորաբաժաևմաև կողմից, 05-001-1120-0742 
կաղւսստրային ծսւծկագրով 1.6643հւս մակերեսով գյուղատնտեսակւսն ևշսւնւսկությաև 3-րղ 
կարգի խոտհարքը տարեկան 6700 /վեց հազար յոթ հսւրյուր/ ՀՀ ղրամ վարձավճարով 
2046 թվականը ևհրսւոյալ օգաագործմաև ժւււմկետով վւսրձսւկւսլությաւքբ տրւսմսպրել մրցույթում 
հսւղթող ճւսևւսչվւսծ Սիմոև Վւսնիկի Մևացականյաևիև։
2. Սիմոն Վւսնիկի Մևսւցակաևյանի հետ կնքել հողամասի վարձակալության պայմանագիր։
3. Հսւնձնարարել համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուբեն Կոխպեցյանիև՝ օրենքով 
սահմանված կսւրգով կնքել վարձակա
4.Սույն որոշումն ուժի մնջ Է ւ1տևում ը1 Լւից։
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ՝– ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՄՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ * 1

Հայաստսւնի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեզարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅհզՅ§հՅզՅքօէՅրՅՈ@§աՅւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ Ռ Ի Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի 99-Ա

ԳԱՎԱՌ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05-001-1104-0458 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՂ 0.61905ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՌԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽՈՏՀԱՐՔԸ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով ՀՀ հոզայիև օրեևսզրքի 76, 77, 78 հոդվսւծևերի, Հրապարակայիև 
սակարկություևևերի մասին ՀՀ օրեևքի, «Տեղական Ինքևսւկառավարմաև Մասին» Հայաստսւնի 
Հանրապեաությւսն օրեևքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի, ՀՀ Կստավարությաև «Պետական կսւմ 
համայևքային սևւիսւկաևա թյուև հանդիսացող հոդամասևրի օաարման, կստուցապատման, 
իրավուևքի և օզտազործման արւսմադրման կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. ւսպրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշմսւն պահանջներով, հիմք ընդունելով Գավառի հսւմայնքապևտարանի մրցութային 
հաևձևաժոդովի 2022 թվակաևի նոյեմբերի 14-ի արձսւևազրությունևերր, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող Գավսա համայնքի սեվւակսւևություև 
հանդիսացող (սեփւսկանության իրավուևքի պետական զրանցման վկայական Ի-117032022-05֊ 
0063 տրվսւծ 2022 թվակաևի մարտի 17-ին անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի 
զրանցման միասնական ստորւսբաժանմաև կողմից), 05-001-1104-0458 կադաստրայիև 
ծածկազրով 0.61905հսւ մակերեսով զյուղատևտեսական նշանակության 3-րդ կարգի խոտհարքը 
տարեկան 2500 /երկու հազար հինգ հւսրյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով 2046 թվւսկանը ներառյալ 
օզտազործման ժամկետով վարձակալությսւմբ տրամւսդրեւ մրցույթում հաղթող ճաևաչված 
Խաչիկ Հայկի Մակվեցյանին։
2. Խաչիկ Հւսյկի Մակվեցյանի հետ կնքել հոդամասի վարձակալության պայմանադիր։
3. Հաևձևւսրարել համւսյնքապետի օգնական Ռուբեն Կոխպեցյանին օրեևքով սւսհմանված 
կարզով կնք1դ վարձակալության պայմանադիր։ 4.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդուևման 
հաջորդ օրվաևից։

2013 թ . . –  &  .
ք. Գավսա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ . ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ 1

Հայ սատանի Հաերապեարսթյաե Գէպարքրոևիքի մարզի Գսւվսա համայնք

ՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋV^ր^^Ջ§հ^^Ջթ0էՁր^ո(Ձ)§ա3 1̂.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 100-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05-001-0658-0034 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 0.444ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿ ԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվւսրվելով ՀՀ հոզայիև օրևևսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապարսւկային 
ս ա կ ա ր կությ ում ների մասին ՀՀ օրեևքի, «Տեղական Իևքևսւկսաավարման Մասին» Հւսյսաաաևի 
Հանրապևաաթյւսև օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կևաի, ՀՀ Կառավարության «Պետական կամ 
համայևքային սեփակաևություն հանդիսացող հողամասերի օտարմաև, կառուցապատմաև 
իրավուևքի և օգտսպործման արամւսղրման կարզր հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք ընղունելով Գսւվառի հւսմայնքապետարանի մրցութայիև 
հսւնձևաժողովի 2022 թվակաևի նոյեմրերի 14-ի արձաևազրություևևերը, որոշումեմ

1. Գսւվսա համայնքի վարչական սահմաններուն զտևվող Գավառ համայնքի սեփակաևություն 
հանդիսացող (սեփականա թյսւն իրավուևքի պետական զրսւնցման վկայական Ղ04032022-05֊ 
0046 արվւսծ 2022 թվակաևի մարտի 4-ին անշարժ զույքի կաղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի 
զրանցմւսև միասնական ստորաբաժանման կողմից), 05-001-0658-0034 կաղսատրային 
ծածկւսզրով 0.444հա մակերեսով զյուղատնտեսակսւն նշանակության 3-րղ կարզի վարելահողը 
տարեկան 2800 /երկու հազար ութ հւսրյուր/ ՀՀ ղրամ վարձւսվճարով 2046 թվակսւնը ևերւսռյւսլ 
օզտւսզործմւսև ժամկետով վարձսւկալությսւմբ տրսւմաղրել մրցույթում հարթող ճաևաչվւսծ 
Ռուրիկ Վւսզզենի Հովակիմյսւնին։
2. Ռուրիկ Վւսզզենի Հովսւկիմյանի հևտ կնքել հողամասի վարձսւկսւլությաև պայմաևազիր։
3. Հանձնարարել համայնքսւպետի օգնական Ռուբեև Կոխպեցյաևիև օրենքով սահմսւևված 
կսւրզով կնքել վարձակալա թյան պայմաևազիր։ 4.Սուլև որո^վմն ուժի մեջ 1. մտևում ընղունման 
հւսջորղ օրվսւևից։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20 ̂  թ . ....
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2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՅԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Յայ սասաւնի Յսւնրսւպետության Գերլարքուեիքի մարզի Գսւվառ համայնք

33, Գևրյարքուեիքի մւսրզ, թ. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@§աՅմ.<ւօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՅՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաևի Ա 101 ֊Ա

ԳԱՎԱՌ ՅԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05-001-1164-0145 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 1.998793Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ՎԱՐԵԼԱՅՈՂՐ Վա՝ՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկաւ|արվե|ով ԼԼ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Յրապարակսւյին 
սսւկարկությունևերի մասին ԼԼ օրեևքի, «Տեղական Իևքնսւկառավարման Մասին» Յայւսստաևի 
Յսւնրսւպետության օրեևքի 35-րղ հողվսւծի 24) կեաի, ԼԼ Կաոավսւրության «Պետական կամ 
համայևքային սևփակաևություն հանղիսացող հողամասևրի օտարմաև, կառուցապաամաև 
իրակուևքի և օզտազործմաև տրւսմադրման կսւրզը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիլի 12-ի 
Ի4286 որոշ ման պահանջներով, հիմք ընղունելով Գավառի համայևքասյետարւսևի մրցութայիև 
հսւնձևաժողովի 2022 թվակսւնի նոյեմբերի 14 ֊ի  արձաևազրությունևերը, որոշումեմ

1. Գավառ համայնքի վարչական սահմաններու մ գտևվող Գավառ համայնքի սեփականություև 
հանղիսացող (սեփւսկաևությսւն իրակուևքի պետական զրանցման վկայական Ի130052022-05- 
0076 տրկած 2022 թկւսկւսևի մայիսի ՅՕ֊իև անշարժ զույքի կաղաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի 
զրանցման միասնական ստորարաժանմւսն կողմից), 05-001-1164-0145 կադաստրսւյին 
ծածկազրով 1.99879հա մակերեսով զյուղատնտեսական ևշաևակությաև 4-րղ կարզի 
կւսյմղահողր 8400 /ութ հազար չորս հարյուր/ ԼԼ ղրսւմ վարձավճարով 2046 թկսմյանը ներառյւսլ 
օզտազործմաև ժամկետով վարձակւս|ությւսւքբ տրամադրևյ մրցույթում հարթող ճանաչկւսծ 
Մշոտ Մկրտչի Քոլոզյաևիև։
2. Աշոտ Մկրտչի Քոլոզյանի հետ կնքելհողսւմասի վարձակալության պայմաևազիր։
3. Յանձնարարել համայնքապետի օգնական Ռուրեև Կոխպեցյաևիև օրեևքով սահմւսնված 
կսւրզոկ կնքել վարձակալության պայմսւնազիր։ 4.Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ըևղունմւսն



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.այաստսւևի 2.սւնրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գ ե զ ա ր քուն իք ի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզս§եԶզՁբօէՋրՁՈ@§ոա1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի 14 102-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05-001-1176-0382 ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 1.3004ՃԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվսւրվելով ՀՀ. հողային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվւսծների, ձրապարակսւյին 
սւսկարկու.թյոևնների մասին ՀՀ օրենքի, «Տեղական Ինքևսւկսաավ արման Մասին» ձայ սատանի 
ձսւնրապևաությաև օրենքի 35-րղ հոդվւսծի 24) կետի, ՀՀ Կսաավարությսւև «Պետական կամ 
համայևքայիև սեփակաևություն հաևղիսացող հողամասևրի օաարմաև, կսաուցապսւտմաև 
իրավուևքի և օզտազործման տրամաղրմսւն կսւրզը հաստատելու մասին» 2001 ր>. ապրիլի 12-ի 
14286 որոշմաև պահանջներով, հիմք ընղունելով Դւսվառի համայևքապետւսրանի մրցութային 
հաևձևաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ի արձւսևազրություևևերր, որոշումեմ

1. Գավսա համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող Գավառ համայնքի սեփակաևություն 
հաևղիսացող (սևփակաևաթյաև իրավուևքի պետական զրանցմսւն վկայական 1404052015-05֊ 
0019 տրված 2015 թվակսւևի մայիսի 04-ին անշարժ զույքի կսւղսատրի կոմիաեի Գեղարքուևիքի 
մարզսւյին ստորաբաժանման կողմից) 05-001-1176-0382 կաղաստրային ծածկագրով 1.3004հա 
մակերեսով զյուղատնտեսական նշանակության 3-րղ վարզի վարելահողը տարեկան 8100 /ութ 
հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ ղրսւմ վարձավճարով 2046 թվակաևը ներառյալ օզտազործման 
ժւսմկետով վարձակալությսւմբ տրւսմսպրել մրցույթում հսւղթող ճանաչված Արա Վոլողյւսյի 
Ասոյաևին։
2. Արա Վոլողյւսյի Աւտյւսնի հետ կնքել հողամւսսի փսրձտկսղության պայմաևագիր։
3. ձաևձնարարել համայևքապետի օգնական Ռուրեև Կոխպեցյանին օրևնքով սահմանված 
կւսրզով կնքել վարձակալության պայմաևագիր։ 4.Սույև որոշումն ուժի մևջ ե մտնում ընղունմաև 
հւսջորղ օրվւսնից։



ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՎԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստւսևի Հանրապետությւսն Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ՏՋVՋր^^^§հՅ^Ջբ6էՋր^ո@§^ՈՋ^1.^օ^ո

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Զ.ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 31 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՎ 
«ԲԱՐԵԿԱՄՈԻԹՅՈԻՆ» Բ Բ Ը ֊Ի Ն  ՍԵՓԱԿԱՆԲԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ԳՈԻՅՔԻ 
ԲԱԺԱՆՈԻՄԻՑ ԱՌԱԶԱՑԱԾ ՆՈԲ ՄԻԱՎՈՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԵՐԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Պ,եկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակսւև ակաերի մասին» ՀՀ օրեևքի 1-իև հողվսւծի 2-րդ մասի, 
«Տեղական ինքևակառավարման մասին» ՀՀ օրեևքի 35-րդ եոդվւսծի 24) կետի, ՀՀ 
Կառավարությաև 29.12.2005թ. «Հայասաւսևի Հանրապետության քադաքայիև և գյուղակաև 
բնակավայրերուն ներբևակավայրային ւսշխարհազրական օրյևկտների աևվանակոչմաև, 
սւնվանաւիոխության, ւսնշարժ գույքի՝ րստ դրւս զանվելու հ /կամ/ տեդակայման վայրի 
համւսրակալմաև, հասցեավորման ու հասցևևերի պետական գրանցման կարզը հսւստատեյու ն 
հսւսցևների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լրացումներ և փոփոխություևներ կատւսրևլու մասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021 թ-ի Ի) 233-Ն 
որոշման պահանջներով, հիմք րնդուևեյով «Դւսվիթ Աոաքեյյան» ԱՁ-ի կողմից տրված 
հողամասի ն շինություևների հատակագծերը ե «Բարեկամություն» Բ Բ Ր ֊ի  տնօրեն Էդուարդ 
Վւսսիլի Հակոբյանի /ծնվւսծ 24.07.1961թ./ Գավաո համայնքի ղեկավարին հսւսցեագրած դիմումը 
ե հաշվի առնելով, որ կաոուցման ու ււպւսսարկմաև համար անհրաժեշտ 4,73414 հա հողամասը 
տի գտնվում ՀՀ հողային օրեևսզրթի 60-րղ հողվսւծով սւսհմանված սւսհմաևափակումների 
ցանկում, ինչպես նաև ինժեներատրւսնսպորւոային օբյեկտների օտւսրմւսն գոտիներում, փ 
ւսոաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ

1. Գավաո համայնքի 05-001-0130-0015 կադաստրայիև ծածկագրի «Բարեկամություն» ԲԲՐ-իև 
սեփւսկանության իրւսվունքով պւստկանող գույքի րաժաևումից սաաջացած 4.61414 հա 
մակերեսով նոր միսւվոր անշարժ գույքի Գավաո համայնք, Զ. Անղրանիկի 1-ին փողոց, թիվ 31 
հւսսցևև թողնեյ անփոփոխ։
2. Գավաո համայնքի 05-001-0130-0015 կաղւսստրային ծածկագրի «Բարեկամություն» ԲԲՐ ֊ին 
սեփւսկանության իրւսվունքով պւստկանող գույքի բաժանումիդ սաաջացած 0.11200 հա 
մակերեսով նոր միսւվոր անշարժ գույքին տրամաղրելԳավաո համայնք, Զ. Անղրանիկի 1-ին 
փողոց, թիվ 31/1 հասցեն։
3. Սույն որոշումր ուժի մեջ է մտնում հրւսպարա ւ։

Ո Բ Ո Շ ՈԻ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ո 103-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

քքչ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՌՍՅԱՆ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2սւյաստսւևի 2 ա ե ր ա պ ե ա ո ւ թ յ ա էւ Գեղսւրքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

22, Գեզսւրքունիքի մարզ, թ. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ է 1ոզՋ^եՋզսբ6էՋրՋՈ@§աա1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւնի Ի1 104-Ա

ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05-001-1168-2296 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾՄՕ՚ԿԱԳՐՈՎ 2,1902 2Ա ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅ Ո ԻՂԱՏՆՏԵ ՍԱԿ ԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԽՈՏ2ԱՐՔԸ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով 22 հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հոդվածևնրի, 2 րապւսրակայիև 
սակարկություևևերի մասին 22 օրեևքի, «Տեղական Իևքնակառավարմաև Մասին» 2այասաաևի 
2աերապևաոնթյաե օրեևքի 35-րղ հոդվածի 24) կետի, 22 Կսաավարա թյսւև «Պետական կամ 
համայևքայիև սևփւսկաևություև հանդիսացող եողամսւսերի օտարմաև, կառուցապատման 
իրավուևքի և օզտազործման տրամսւդրման կւսրզը հաստատելու, մասին» 2001թ. սւպրիլի 12 ֊ի  
Րմ286 որոշմսւն պահանջներով, հիմք ըևղուևեւով Գւսվառի հւսմայևքապետարաևի մրցութւսյիև 
հւսնձնսսՅողովի 2022 թվւսկւսնի նոյեմբերի 14-ի սւրձանազրություննևրը, որոշումեմ

1 .Գավառ համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող Գավսա համայնքի սևփակաևություն 
հանդիսացող (սեփականությսւև իրավուևքի պետական զրաևցմաև վկայական 1\ր 17062022-05– 
0063 տրվւսծ 2022 թվակաևի հունիսի 17-ին անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրաևցմաև միասնական ստորւսրաժանման կողմից), 05-001-1168-2296 կադաստրայիև 
ծածկազրով 2,1902 հա մակերեսով զյուղւստնտևսական նշանակության Յ ֊ր ղ  վարզի խոտհարքը 
տարեկան 8800 /ութ հազար ութ հսւրյուր/ 22 ղրսւմ վարձավճարով 2046 թվակաևը ներառյալ 
օզտազործման ժսւմկետով վսւրձակւպությամր տրսւմադրել մրցույթում հարթող ճանաչված 
Պւստվակաև Վոլողյայի Ասոյւսնին։
2. Պատվսւկան Վոլողյայի Ասոյսւնի հետ կնքեյ հոդամասի վարձակալության պայմանադիր։
3. 2աևձնարարել համայևքապետի օգնական Ռուքևև Կոխպեցյսւնին օրենքով սահմանված 
վարզով կնքել վարձակալության պայմաևսւզիր։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ըևդուևմաև հաջորղ օրվանից։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ճայաստաեի ձաերապետությաե Գեղստքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ԼԼ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅխւՅզՅբ6էՅրՅՈ(ց)§րոՅմ.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 2,0ԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ա 105-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2.ԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱձԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 126/1 
2ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

Կ ԱՌՈԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 2.ԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 
2.ՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՆՐԱՆՈԻՄ ԱՌԿԱ 1սԱՆՈԻԹԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ 

ՓՈ1ՍԵԼՈԻ ԵՎ 2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Նորմաաիվ իրավական սւկաերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-ին հողւիսծի 2-րդ մասի, «Տեղական 
ինբնւսկառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կեաի, ԼԼ Կառավարության 29.12.2005թ. 
«2ւսյասաանի 2անրսւպեաությաև քաղաքայիև ե դյուղակւսն բնակավայրերում ևերբնակավայրային 
աշխարհսւդրական օբյեկաների անվանւսկոչմ՚ւոև, ւսնւիսնսւփոխության, անշարժ զույքի՝ ըսա դրա 
գաևվելու և /կամ/ սւեղակայւէաև վայրի հւսմւսրակալման, հասցեւսվորմւսն ու հասցեների պետւսկւսն 
դրանցլքսւն կարզր հաստատելու ն հասցեների զրսւնցման լիազոր լքսւրմին սահմւսնելու մասին» թիվ 2387– 
Ն որոշւէաև մեջ լրացուլքներ և ւիուիոխություններ կւսաւսրելու մասին ԼԼ կւսռւսվարության 25.02.2021 թ՜ի Ի1 
233-Ն որոշման պահանջներով, հաշվի առնելով Գավառ հւսմայնքի Սարուխան բնակավայրի 2ենրիկ 
Աբրահամյան ւիողոց թիվ 126/1 հասցեի անշարժ զույքի սեփականատեր ձսւմլեա 2սւյկւսզի Ջաքոյանի 
/ծնվւսծ 06.01.1951թ./ Գւսվւսռ հւսմայնքի ղեկավարին հասցեազրած դիմումը և նկատի ունենւսլով, որ 
կսաույցի պահպաևումը չի խախտում այլ ւսնձւսևց իրավուևքները և օրենքով պահպանվող շահերը կաւէ 
վտսւնզ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը, ինչպես նւսն հոդամսար չի զտնվում ԼԼ 
հողային օրենսզրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված սահմանսւփակումների ցանկում և 
ինժեներսւտրանսպորտային օբյեկւռների օտւսրման կամ ւսնվտանզության զուոիներում, շինություևները 
կառուցված չեն քադաքաշինական նորմերի ու կանոնների Էական խախտումներով ե չեն առաջացևում 
հարկադիր սերվիտուտ պահսւնջելու իրւսվունք, որոշումեմ 1

1. Գավառ հւսմայնքի Սարուխան բնակավայրի ձենրիկ Աբրահամյան ւիողոց թիվ 126/1 հասցեում զտնվող
0.0171 հա լքւսկերեսով հողամասի զործառնական ևշանակությունը հասարակական կառուցապատման 
զործաոևւսկան ևշւսնակություևից փոխել բնակելի կառուցապատման զործառնական նշանակության։
2. Գավառ համայնքի Սարուխան բնակավայրի ձեևրիկ Աբրահաւէյան փողոց թիվ 126/1 հասցեում զտնվող 
293.2 քմ ւէւսկերեսով խանութի զործառնական ևշանակությունը առանց նախազծսւյին փաստաթղթերի 
ւիուիոխությաև, ւիոխել բնակելի տան զործառնական նշաևւսկության։ / 7
3. Անշարժ զույքիև տրամսւղրել Գավառ համայնք, Սարուխան բեճՅկւս/սՀյր, ձենրիկ Աբրահամյան ւիողոց,
թիվ 126/1 հասցեև։ / / /
4. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտնում հրապարակլքա1Հուս^տղ»աօ8ր։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ա  Յր 6 շ/սՀշւՀՀ Հ /
ք. Գսւվսա



։ Ա ՚.« Փ  յ–

2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապևտությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավար) համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋV̂ ր̂̂ ^̂ §հ̂ զ̂ 1ք^էնրՋՈ@^ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 Հ11ԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 106-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Լ . ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 86 
ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՐՄԵՆ ԱՎԴԱԼՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ 

ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈԻՅՔԻ ԲԱԺԱՆՈԻՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՆՈՐ ՄԻԱՎՈՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԵՐԻՆ
ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավսւկսւև ակաերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-իև հողվածի 2 ֊ր ղ  մասի, 
«Տեղական իևքնակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, ԼԼ 
Կւսոավարությաև 29.12.2005թ. «Հայաստսւևի Հաերապետությաև քաղաքային և զյուղակսւն 
բնակավայրերուն ևերրևւսկավայրային աշխարհսպրակաև օրյեկտնևրի սւևվանակոշմաև, 
անվաևաւիոխությւսն, անշարժ զույքի՝ րււա ղրա զաևվելու և /կամ/ աեղսւկայման վայրի 
համարակալման, հասցեավորմսւն ու հւսսցեների պետական զրանցմսւն կսւրզը հաստատելու և 
հսացեևերի զրաևցման լիսւզոր մւսրմիև սւսհմանեյու մասին» յվւվ 2387-Ն որոշման մեջ 
յրւսցումևեր և փոփոխություևևեր կատարելու մասին ԼԼ կառւսվարությաև 25.02.2021 թ ֊ի  14 233-Ն 
որոշման պահանջներով, հիմք ընղունելով «Դավիթ Աուսքելյան» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրվւսծ 
հողամասի և շինու թյուևնևրի հատակազծևրը ն Գւսվաո համայնքի Սարուխաև րևսւկավայրի 
2.. Արյաւհւսմյան փողոց թիվ 86 հասցեի սեփականւստևր Արմևև Ավղւսյյանի /ծևվւսծ 22.05.1990թ./ 
յիազորվսւծ աևձ Սոխակ Ավևտիքի Շահիևյանի/ծնված 3 1 .0 1 .1959թ–իև/ Գավառ համայնքի 
ղեկավարին հսւսցեսւզրած դիմումը ն հւսշվի առնելով, որ կառուցման ու սպասարկման համար 
անհրաժեշտ 0.135 հւս հողամասր շի զտնվում ԼԼ հողային օրենսզրքի 60-րդ հոդվսւծով 
սահմանվւսծ սւսհմանափակումների ցանկա մ, ինչպես նահ իևժեներատրանսպորտայիև 
օրյեկտնևրի օսոսրմաև զոտիներում, շի առաջացնում սևրվիտուտ, որոշում եմ >

1. Գավառ համայնքի 05-078-0133-0013 կաղաստրային ծածկւսզրի Արմեն Ավղալյաևին 
սեփականության իրավունքով պատկաևող զույքի բաժաևումից սաաջացած 0.127 հսւ 
մակերեսով ևոր միավոր անշարժ զույքի Գավառ համայնք, Սարուխւսն բնակավայր,
Լ. Արրահամյսւն փողոց, թիվ 86 հասցևն թողևևյ անփոփոխ։
2. Գավառ համայնքի 05-078-0133-0013 կաղաստրային ծածկւսզրի Արմեն Ավղալյւսևիև 
սեփականության իրավունքով պատկաևող զույքի բաժաևումից սաւսջացած 0.008 հսւ 
մակերեսով ևոր միավոր անշարժ զույքիև տրւսմաղրեյ Գւսվսւռ համայնք, Սարուխւսն



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյւսստւսևի Հաևրապետությսւև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^սոզպխւպՁրօէտւա@§ա<ո1.(։օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05-001-1101-0272 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 1,07169 ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 

ԽՈՏՀԱՐՔԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապարակսւյին 
սակարկություեևերի մասին ԼԼ օրեևքի, «Տեղական Ինքնակաուսվարմաև Մասին» Հայսատաևի 
Հանրսւպետության օրեևքի 35-րղ հողվսւծի 24) կևաի, ԼԼ Կառավարության «Պետական կամ 
համայևքային սնւիակւսևություև հանղիսացող հողւսմսաերի օտարմաև, կառուցապաամւսև 
իրակուևքի ե օզասւզործմաև տրամաղրմւսն վարզը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշմսւն պահանջներով, հիմք ընղուևեղով Գւսվառի հւսմւպնքւսպետւսրաևի մրցութային 
հանձնւսժողովի 2022 թվակսւնի նոյեմբերի 14-ի արձաևազրությունևերր, որոշումեմ

1 .Գավւսռ համայնքի վարչական սահմաններուն զտևվող Գավառ համայնքի սեւիակաևություև 
հանդիսացող (սեփականության իրավունքի պետական զրանցման վկայական 1^25022022-05– 
0043 տրվսւծ 2022 թվսւկանի փետրվւսրի 25-ին աևշսւրմ զույքի կաղաստրի կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժսւևմսւև կողմից), 05-001-1101-0272 կաղւսստրային 
ծածկազրով 1,07169 հսւ մակերեսով զյոսլատնտևսակաև նջանակության 3-րդ վարզի խոտհարքը 
տարեկան 4300 /չորս հազար երեք հարյուր/ ԼԼ ղրսւմ վարձավճարով 2046 թվւսկւսնը ներւսռյալ 
օզտազործմաև մամկևտով վարձակւպությսւմբ տրւսմաղրեւ մրցրսյթում հւսղթող ճանաչվւսծ 
Գեղամ Արտեմի Թամամւսվեյանիև։
2. Գեղամ Արտեմի Թսւմսւմավեյանի հետ կնքել հողսւմսաի ւ|սւրձսւկսղության պւսյմանւսզիր։
3. Հանձևարարելհամայնքւսպետի օզևակաև Ռուբևև Կոխպևցյսւնիև օրևնքով սահմսւևվւսծ
ւ... ւ .ւ..... * 1............ Հ........... ր– * ՚  " րր 5 ումն ուժի մեջ է մտնում ըևղունմւսն

Ո Ր Ո Շ  Ո ԻՄ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ա 107-Ա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ձԱՅԱՄՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաևի ձաերապետությաե Գեդսւրքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ձձ, Գերյարքունիքի մարզ, թ. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՅզՅբ6էՅրՋՈ@§աՋւ1.<։օա

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 05-001-1119-0757 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
ԾԱԾԿԱԳՐՈՂ, 2,7051ձԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԳՅՈ ԻՊ.ԱՏՆՏ ԵՄԱԿ ԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 1սՈՏձԱՐՔԸ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ձձ հոզայիև օրևնսզրքի 76, 77, 78 հոդվածևերի, ձրապւսրւսկայիև 
սակայ՜ւկությունների մասին ձձ օրեևքի, «Տեղական Իևքևւսկււաավարման Մասին» ձայաււաանի 
ձանրապեսաւթյաև օրեևքի 35-րզ հոդվածի 24) կետի, ձձ Կառավարությաև «Պետական կամ 
հսւմայևքային սեփակաևություև հանդիսացող հողամասերի օտսւրմաև, կառուցսւպատմաև 
իրավուևքի և օզտազործման տրամադրմաև կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիլի 12-ի 
14286 որոշման պահանջներով, հիմք յւևդունելով Գավաոի համայնքապետարսւնի մրցութւսյին 
հանձնւսժոդովի 2022 թվսւկանի նոյեմբերի 14-ի ա յւ ձսւ ն ա զ յաւ թյ ո ւևն և ր յւ, որոշում եմ

1. Գավառ համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող Գավառ համայնքի սևփականություն 
հանդիսացող (սեւիտկւսնույծյւսն իրավուևքի պետական զրաևցմաև վկայական Ի426122019-05– 
0106 տրվսւծ 2019 թվսւկանի դեկտեմբերի 26-ին անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբսւժանմաև կողմից), 05-001-1119-0757 կադաստրայիև 
ծածկազրով 2,7051 հա մակերեսով զյու դատնտևսւսկւսն ևշւսնւսկությսւև 3-րդ կարգի խոտհսւրքր 
տարեկան 10850 /տւսս հւսզւսր ութ հւսրյուր հիսուն/ ձձ դրամ վարձավճարով 2046 թվսւկանը 
ևերառյալ օզտազործման ժսւմկետով վարձտկսդությւսմբ տրամւսդրեւ մրցույթում հւսղթող 
ճւսնաչվւսծ Զսւրուհի Միշսւյի Սուրբնշւսնյանին։
2. Զսւրուհի Միշայի Սուրբնշտևյանի հետ կնքել հոդամասի վարձւսկւսլությաև պայմւսևազիր։
3. ձանձևարայւեյ համսւյնքսւպետի օգնական Ռուբեև Կոխպեցյսւնին օրեևքով սահմանվսւծ 
կարզով կնքել վարձակալության պայ Հ 1 յ ”  ։ ռւմև ուժի մեջ Է մտնում ըևդունման 
հաջորղ օրվաևից։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի 14 108-Ա

ք. Գավսա

ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ Գ;.| ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ աստ անի Հաերապեաությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 8*™ոգ*տհ*գՅբ6էՅրՅՈ@տա&Ա.€օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՕԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՌՂ ԳՅՌԻՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՎԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսււ|սւրվելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրւսպարակայիև 
սակարկություևների մասին ՀՀ օրեևքի, «Տեղական Իևքևսւկաոավարման Մասին» Հայասասւնի 
ՀաևրապեաոՆթյսւև օրեևքի 35-րղ հողկածի 24) կեաի, ՀՀ Կւսոավարության «Պետական կամ 
համայնքային սեփականություն հաևղիսացող հողամասերի օտսւրմսւև, կաոուցսւպատման 
իրավունքի և օգտագործմաև տրամաղրմաև կարզը հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշմւսև պահանջներով, հիմք ընղուևելով Գսւվսաի համայևքւսպետարանի մրցութւսյիև 
հանձևւսժողովի 2022 թվւսկաևի ևոյեմրերի 14-ի արձաևազրություևները, որոշումեմ

Գավսա համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող զյուղատևտևսսւկան նշաևակության հողերը՝ սեփւսկանության իրավունքի 
պետական գրանցման վկայականներ
Ւ107032022-05-0031 տրված 2020 թվականի հուլիսի 29-ին անշարժ գույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորարսւժաևման կողմից, 05-001-1119-0585 
կաղւսստրային ծածկսպրով 1,11997 հա մակերեսով գյուղատնտևսակաև նշաևակության Յ ֊ր ղ  
կարգի խոտհարքը տարեկան 4500 /չորս հազար հինգ հսւրյուր/ ՀՀ ղրամ վարձավճարով 

13052022-05-0035 տրվսւծ 2022 թվականի մայիսի 13-ին անշարժ գույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժաևմաև կողմից, 05-001-1104-0437 
կաղւսստրային ծածկսպրով 1,13951 հա մակերեսով գյուղատնտևսակաև նշաևակության 3-րդ 
կարգի խոտհարքը տարեկան 4600 /չորս հագար վեց հարյուր/ ՀՀ ղրամ վարձավճարով 
2046 թվսւկաևը ներսայսւլ օզտազործմաև ժամկետով վարձակսղությսւմր տրամսպրել մրցույթում 
հաղթող ճանւսչված Դափւթ Մհևրի Կոտոյանիև։
2. Դա վիթ Մհերի Կուռոյւսևի հետ կնքել հողամասի վարձակալության պայմանադիր։
3. Հանձնարարեյ համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուրեև Կոխպեցյաևին՝ օրենքով 
սահմանված կարգով կնքել վարձակայ
4. Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ը1 ից։

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի 14 109-Ա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԿԱՎ ՄԱՐՏԻՐՌ ՍՅԱՆ

շ օ ղ ,,, - տւ-  ւ ճ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաերապետության Գեղւսրքունիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ  Գեզարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ Ձ ո զ Ջ 8հՁզՋբ6էՋրՋՈ@§աա1.0օտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
1 7 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի Ի1 I 1 0-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվսւրվելով ՀՀ եոզային օրեևսզրքի 76, 77, 78 հողվսւծների, Հրապսւրսւկային 
սակարկությունների մասին ՀՀ օրենբի, «Տեզակսւն Ինքնակառավարման Մասին» Հայասաաևի 
Հւսնրապետությաև օրէնքի 35-րդ հողվւսծի 24) կնաի, ՀՀ Կառւսվսւրությաև «Պետական կամ 
համայնքային սեվւակաևություն հանղիսացող հողտմւսսերի օտսւրման, կւսռուցապատման 
իրւսվոևևբի և օզտազործմաև տրամադրմաև կւսրզը հաստատելու մասին» 2001թ. սւպրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշմւսև պահանջներով, հիմք ըևղունելով Գւսվսաի համւսյնքւսպևտսւրւսնի մրցութսւյին 
հւսնձնսւժողովի 2022 թվակսւնի նոյեմբերի 14-ի արձսւևսւզրություևներր, որոշումեմ

Գավառ հսւմսւյևբի վարժական սսւհմաններում զտևվող համայնքսւյիև սևփակաևություն 
հանղիսացող զյուղատնտեսակսւն նշաևակության հողերը՝ սեփւսկաևությսւև իրւսվունքի 
ւղետակւսն զրւսնցւքւսն վկայականներ
հ103 03 2022-05 ֊00 2 0  տրվսւծ 2022 թվսւկանի ւհււրտի 03-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտևի անշարժ զույքի զրսւնցմսւն միսաևւսկսւև ստորւսբւսժանմւսն կողմից, 05-001-1101-0107 
կւսղսատրային ծածկսւզրուլ 1,6691 1 հա մակերեսով զյուղատևտեւււսկւսև նշսւևակությւսև 3-րղ 
կարգի խոտհարքը ւոսւրեկաև 6700 /վեց հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ ղրսւմ վարձւսվճւսրով 
Ի127072022-05-0010 ւորված 2022 թւիսկանի հուլիսի 27-ին ւււնշարժ զույքի կւսղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրւսնցլքսւն միւսսնակաև ստորաբաժանմաև կողմից, 05-001-1174-0141 
կսւղսւստրային ծւսծկսւգրով 0,5 172 հւս մակերեսով զյուղւստևւոեսսւկան նշաևակության 4-րղ 
կարգի վսւրե|ահողը տարեկան 2200 /երկու հազար երկու հարյուր/ ՀՀ ղրւսմ վւսրձավճարով 
հ1061 220 1 2-05-024 1 տրվւսծ 2012 թվւււկսւնի դեկւոեմբերի 06-իև անշարժ զույքի կաղւսսւորի 
կուքիտեի Գեղսւրքուևիքի մււղպւսյիև ւաւորւսբւսժւսնմւսև կողմից, 05-001-1 101 ֊0089 
կւսղւսստրսւյին ծածկազրով 1,7139 հւս մակերեսով զյուղւստևտեսսւկաև նշւսնւսկությւսն 3-րղ 
կարգի խոտհւսրքը տարեկան 6900 /վեց հազար ինն հարյուր/ ՀՀ ղրւսւք վարձւսվճսւրով 
2046 թվւսկսւնը նևրառյալ օզտազործմաև ժւսմկևտով վարձսւկւսլությւսմբ տրսս1ւողրել 

մրցայթում հւսղթոզ ճանատվւսծ Վսւչազսւն Ալբևրաի ժամհսւրյսւնիև։
2. Վւպւսզան Ալբևրսփ ժամհարյաևի հետ կնքել հողւսմասի վարձակալության պսւյմւսնազիր։
3. Հանձնարարելհամայնքի ղեկավարի խորհրդական Ո-ււ^ք^և Կոխպեցյւսևին՝ օրէնքով 
սւսհմաևվւսծ կւււրզով կնքել վւսրձւսկււղության
4-Սույն որոշումն ուժի լքեջ է լքտնում ր ն ղ ո ւի *^  /րվսւևից։

■Հհճ՚՛
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎ1
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյասաանի Հւսնրապեւոության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ , Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՋզՅթօէՅրՋՈ@§աա1.€օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
17 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 111 ֊Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅ Ո ԻՂԱՏՆՏԵ Ս ԱԿ ԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼ11ԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով ՀՀ հողային օրենսզրքի 76, 77, 78 հողվածևերի, Հրապարւսկայիև 
ս ա կ ա ր կ ո ւ թ յ ո ւևն երի մասին ՀՀ օրեևքի, «Տեղական Ինքևակսաավարման Մասին» Հայսաասւևի 
Հանրապեաության օրեևքի 35-րդ հոդվածի 24) կեաի, ՀՀ Կառավարության «Պետական կամ 
համայևքային սեփակաևություն հանդիսացող հողամասերի օաարման, կառուցապատման 
իրավուևքի և օգտազործման տրամադրմաև կսւրզը հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
Ի1286 որոշման պահանջներով, հիմք ըևղունելով Գավառի համայնքապետարանի մրցութային 
հանձնաժողովի 2022 թվակաևի նոյեմբերի 14 ֊ի  սւրձանազրությունևերը, որոշումեմ

Գավառ համայնքի վարչական սահմաննևրում զտնվող համայևքային սեփակաևություն 
հանդիսացող զյուղատնտեսական նշանակության հողերր՝ սեփակւսևու թյան իրավուևքի 
պետական զրսւնցման վկայականներ
Ի106052022-05-0040 տրված 2022 թվակաևի մայիսի 06-ին անշարժ զու յքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1168-1533 
կաղւսստրայիև ծածկւսզրով 0,5544 հա մակերեսով զյուղատնտեսական նշանակության 3-րղ 
կարգի խոտհարքը տարեկան 2250 /երկու հազար երկու հւսրյուր հիսուև/ ՀՀ դրամ 
վարձակ ձար ով
1ՏՈ5042022-05-0092 տրված 2022 թվւսկանի ապրիլի 15-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1114-0319 
կաղսատրային ծածկւսզրով 6,68559հա մակերեսով զյուղատնտեսական նշանակության 4-րղ 
կւսրզի արօտավայրը տարեկան 16750 /տասնվեց հազար յոթ հւսրյուր հիսուև/ ՀՀ ղրամ 
վարձւսվճարով
Ի127042022-05-0060 տրված 2022 թվւսկանի ապրիլի 27-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրաևցմսւև միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1131-0113 
կաղւսստրայիև ծածկւսզրով 0,4974 հա մակերեսով զյուղատնտեսական նշանակության 4-րղ 
կարգի վարելահողը տարեկան 2100 /երկու հազար մեկ հւսրյուր/ ՀՀ ղրամ վարձւսվճարով 
Ի117082017-05-0011 տրվսւծ 2017 թվակաևի օգոստոսի 17-իև անշարժ գույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Գեղսւրքունիքի մարգային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1131-0138 
կաղւսստրայիև ծածկազրով 0,9634 հա մակերեսով զյուղատնտեսական նշանակության 4-րղ 
կարգի վարելահողը տարեկան 4050 /չորս հազար հիսուն/ ՀՀ ղրամ վարձավճւսրով



Իա062022–05–0019 տրվսւծ 2022 թվակաևի հունիսի 03-ին անշարժ զույքի կսւդասարի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցման ւփասնական սաորւսբաժանման կողլքից, 05-001-1112-0368 
կազաստրայիև ծածկազրով 1,14449 հւս լքակերեսով զյուղւսանտեսւււկսւև ևշանակությւււև 4 ֊ր զ  
կւսրզի վարելահողը աւսրեկան 4850 /չորս հւսզար ութ հւսրյուր հիսուն/ 22 դրամ վւսրձւսվճւսրով 
1427072022-05-0029 ւորված 2022 թվակաևի հուլիսի 27-ին անշարժ զույքի կւսդասարի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցման միւսսնւսկան ստորւււրաժաևմաև կողլքից, 05-001-1112-0374 
կււպւսսւորային ծւււծկւսզրով 0,5124 հա մակերեսով զյուդատնտևսական ևշանակությւսն 4-րղ 
կւսրզի վւսրելահողր սւարեկւսն 2200 /երկու հւսզսւր երկու հսւրյուր/ ԼԼ դրամ վւսրձւսվճւսրով 
1422072022-05-0010 տրվսւծ 2022 թվսւկանի հուլիււի 2 2 ֊ի ն  անշարժ զույքի կադւսստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի գրանցլքսւն միասնւսկսւն ււսարւսրւսմսւևւքան կողլքից, 05-001-1112-0846 
կւսղւսսւորային ծածկւսզրով 0,6122 հւս լքւսկևրեսով զյուղատնտեսակսւն ևշւսևսւկությաև 4-րդ 
կւսյւզի վարելահողը տւսրեկւււև 2600 /երկու հազար վեց հսւրյուր/ 2,2, դրամ վւսրձւսվճւսրով 
141532716 ւորվւսծ 2005 թվսւկանի ւիետրվւսրի 21-ին ւսևշւսրժ զույքի կադւսստրի 
կոմիտեի Գավււաի տարւսծքային ստորարաժանմաև կոդլքից, 05-001-1112-0369 կւսդաւււորային 
ծածկազրով 0,6336 հա մւսկևրեսով զյուդսւտևւռնսւսկան ևշւսևւսկությաև 4 ֊ր դ  կսւրզի 
վարելահողը տարևկւսն 2700 /երկու հազար յոյս հւսրյուր/ ԼԼ դրաւք վարձավճարով 
1414062017-05-0023 ւորված 2017 թվակսւնի հունիսի 14-ին ւսևշւսրժ զույքի կւսդասարի 
կոմիտեի Գեդարքունիքի ւ(արզային ստորարաժանմաև կողմից, 05-001-1114-0070 
կւսդւսստրային ծածկազյւուլ 0,6882 հւս մւսկերեսուլ զյուղատևտեւսսկւււև նշանակության 4-րդ 
կսւրզի վւսրեյւսհոդր տւսրեկւսն 2900 /երկու հւսզւսր ինն հւսրյուր/ 22 դրամ վւսրձւււվճարով 
2046 թվսւկւսևր ներսայւսլ օզտազործման ժսւմկետով վարձւսկւսլությւսւքր տրաւ(ւււդրելլքրցույթոււ1 
հսւդթոդ ճսւևւսչված 2արությտն Ս՜կրտչի Քոչոյսւնին։
2. 2սւրություն Ս՜կրտչի Քոչոյւսնի հևտ կնքել հողւսւքւսսի վւսրձւսկսւլույ;>յւսե պայմւսևազիր։
3. 2սւևձնարարեյ համայնքի դեկւսվսւրի խորհրդւււկաև Ռուրեն Կոխպեցյւսևին՝ օրենքով 
սւսհւևսևվւսծ կւսրզով կնքել վարձւււկւսլությւսն պայմսւևազիր։
4. Սու յն որոշումն ուժի մեշ է մտնում րևդունմւսև հսւշորդ օրւիսնից։
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյաստանի ձաևրւսպեւրաւթյաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՅ§հՁզՁբ6էՁոա@§աՁւ1.աա
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17 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի 14 112-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԳԻՄԱՅՈՂ ԳՅՈԻՊ.ԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրեեսգրքի 76, 77, 78 հողվւսծների, Հրապարսւկայիև 
սսւկարկություևների մասին ՀՀ օրենքի, «Տեղական Իևքնակսասւվարման Մասին» Հայսւստանի 
Հաևրապետությսւն օրենքի 35-րդ հողվածի 24) կետի, ԼԼ Կառավարության «Պետական կամ 
համայնքայիև սեփակաևություն հաևղիսացող հողամւսսերի օտւսրմաև, կաոուցապատմւսն 
իրավուևքի և օզտազործման տրամաղրման կսւրզը հաստատելու մասին» 2001ր>. ապրիփ 12 ֊ի  
1մ286 որոշման պահանջներով, հիմք ընղուևելով Գսււիոոի համայևքապետարաևի մրցութային 
հւսնձևւսժողովի 2022 թվւսկաևի նոյեմբերի 1 4 ֊ի  արձւսևազրություևնևրը, որոշումեմ

Գավսա հււււէւսյևքի վարչական սահմաևևերում զտևվող հւսմւսյնքայիև սեփակաևություն 
հանդիսացող զյուղատևտեսսւկան ևշաևակությաև հողերր՝ սեփականության իրավուևքի 
ւզետական զրանցման վկայականներ
1՝վ 14062022-05-0011 տրված 2022 թվականի հունիսի 14-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոլքիտևի անշարժ զույքի զրանցման միասնւսկան ստորարաժսւնմաև կողւփց, 05-001-1116-0043 
կւսղաստրային ծածկսպրով 10,03619 հսւ մսւկերեււով գյուղատևտեսական նշանւսկության 4-րղ 
կւսրզի արոտավայրը տարեկան 25100 /քսսւնհինզ հազւսր մեկ հարյուր / ԼԼ դրամ վարձավճարով 
1406062012-05-0086 տրված 2012 թվականի հունիսի 06-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի Գեղարքուևիքի մարգային ստորաբաժանման կողւփց, 05-001-1117-0191 
կաղաստրային ծածկագրով 0,4337 հսւ ւհսկերեսով զյուդատնտեսակաև ևշաևակությաև 5-րղ 
կարգի վարելահողը տարեկան 900 /ինն հարյուր/ ԼԼ ղրսւմ վարձավճարով 
1402082022-05-0030 տրված 2022 թվակսւևի օգոստոսի 02-ին ւսնշարժ զույքի կւսղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանման կողւփց, 05-001 1117-0286 
կաղաստրային ծածկագրով 0,8751 հսւ մակերեսով զյուդատնտեսակաև ևշանակության 5-րդ 
կւսրզի վարելահողը տարեկան 1800 /ւ1եկ հազար ութ հարյուր/ ԼԼ դրամ վարձավճարով 
2046 թվակաևը ներառյալ օզտազործման ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրելմրցույթում 
հաղթող ճսւնաչված Խաչիկ Լյոփսյի Գոհարյանին։
2. Խաչիկ Լյովայի Գոհարյսւևի հեւո կնքել հողամասի վարձակայության պայմանադիր։
3. Հաևձնարսւրե| հսււքւսյնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուրեն Կոխւղեցյւսնիև՝ օրեևքով 
սահմսւնված կւսրզով կնքել վարձակալության պւպվյ
4. Սույև որոշոււէն ուժի մեջ է մտևում ընդուևմաև հա$ պրարց։

20Հ> թ. . 0 /  ը Հ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ՈՏԻՐՈՍՅԱՆ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ .

ձայ սատանի 2,սւնրսւպետության Գեդարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք
շշ, Գևզարքուեիբի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ Յ ո զ Յ §հՅզՋք6էՅրՅՈ@§ոա1.€օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաեի Ի1 113-Ա

2.ԱՅԱԱՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ 
ԳՏՆՎՌՂ ձՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայ սատանի Հսւնրապևտությսւն Հողային օրենսզրբի 101-րդ հոդվւսծով և 
«Տեդսւկաև իեքեակսաավարմաե մասին» Հայսւստաևի Հանրապետությւսև օրնևբի 46-րդ 
հոդվւսծի 3-րդ մասով, եիմք ընդունելով բաղսւբացիներ Մարտիկ Բեևյւսմինի քսսւչատրյւսևիև,
Լու սիկ Կոաոյաևին, Արման Մարտիկի 1սաչատրյանին, Արսնն Մարտիկի 1սաչատրյաևին 
սնփա կւսնությ ան իրավունբով պատկանող հողամասերից /վկայական 1Տ112012023-05-0029 
տրված 2004 թվականի դեկտեմբերի 29 ֊ի ն , վկայական ԻԱ2012023-05-0013 տրված 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 2 9 ֊ի ն , վկայական Իք 12012023-05-0025 տրված 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-իև / 
հրաժսւրվևլու. մասին դիմումը, որոշումեմ

1– Քադաբացիներ Մարտիկ Բեևյւսմինի 1սաչատրյանիև, Լուսիկ Կուոոյաևին, Արման Մարտիկի 
1սաչատրյանին, Արսեև Մարտիկի 1սաչսւտրյանին սեփակաևության իրավունբով պատկաևոդ բ. 
Գավաո եասցեում զւոնվոդ 0.0901 հա մակերեսով 05-001-1177-0024 կսպաստրային ծածկսպրով,
0.5828 հա մակերեսով 05-001-1112-0373 կադաստրայիև ծածկսպրով զյուդատնտեսական 
ևշանտկաթյան վարելահողերր, 0.5767 հա մակերեսով 05-001-1168-1585 կադաստրայիև 
ծածկւսզրով խոտհարքը ճւսևաչել համայնքային սեփականություն։
2. Աշխւստակւսզմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն ընդունելուց հետո՝ 15-օրյսւ ժամկետում այն 
ներկայացնել կադւսստրի կոմիտեի անշարժ գույքի զրսւնցմաև միասնական սաորւսբաժանում 
որոշումից ծագող իրավուևքների պետական գրանցման համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի ևկատմամր իրավուևք հավաստող վկայականը 
սսաւնալուց հետո՝ համայնքի ավազանու աոաջիկա նիստում ավազւսնու հաստատմանր 
ներկայացնել համայնքի զույքազրման փաստաթղթերում աոաջսւցոդ փոփոխությունները։



ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՃԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ճայասւռսւևի ճանրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք
ճճ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋհզՁ§հՅզՁբ6էՁրՋՈ@8աՁւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
18 ՃՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 114-Ա 

ՃԱՍՅԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական իևքևակառավարմաև մասին» ճճ օրենքի 35-րղ հոդվածի 1 ֊ի ն  կետի 
24) ֊ր ղ  ենթակեաով, ճճ կառավսւրությաև«ճճ քաղւսքային և զյուղակաև բևակավայրերում 
ևերրնակսւվայրային աշխարհագրական օբյեկաների անվւսևակոչմաև, անվանափոխման, 
անշարժ զույքի՝ րսւռ դրա զաեվեյու ե /կամ/ տեդակապմսւև վայրի հւսմարակալմաև, 
հասցեավորման ու հասցեների պետական զրանցման կարզը հաստատելու ն հասցեների 
զրաևցմաև լիւսզոր մարմին սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լրացումներ և փոփոխությունևեր կատարելու մասին ճճ կառավսւրությաև 25.02.2021 թ-ի Ի1233-Ն 
որոշմսւն պահանջներով, որոշումեմ

1. ճճ Գեղարքուևիքի մարզ ք. Գավառ ճացառատ թսպամաս ճևնրիկ Աբրահսւմյան փողոց 16-րղ 
փակուղի Ի1 44 հասցեում զտնվող /վկայական՝ Ի126092017-05 ֊0001 տրվսւծ 26.09.2017թ./ զույքին 
տրամաղրել Գավառ համայնք ճացառատ թաղամաս ճեևրիկ Աբրահամյաև փողոց 16-րդ 
փւսկուղի թիվ 4 հասցևև։
2. Սույև որոշումը հիմք Է պետական զրւսևցում ստանալու համար։

ԳԱՎԱՌ ՃԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2 ԱձՅթ.
ք.Գավսա

ա



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2,սւյ սատանի 2,սւևրապետությսւն Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվառ համայնք

ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 ^աժզՁ§հպՁթ6էՁրաւ@§աՅմ.աա

2.ԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈԻՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ 
ԵՎ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱ2.ՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ք1եկափսրվելով «Նորմսափվ իրավակաև ակաերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-ին հողվւսծի 2-րդ մասի, 
23-րդ հողվսւծի, «Տեղական ինքևակսաավարմաև մասին» ԼԼ օրեևքի 3 5 ֊ր ղ  հողվսւծի 1-ին մասի 
16)֊րղ և 43-րղ հողկսւծի 1-իև մասի 3)–րղ կեաերի, ԼԼ հողային օրեևսզրքի 6 3 ֊ր ղ , 6 7 ֊ր ղ  և 68-րղ 
հողկսւծևերի ղրույթևերոկ, հիմք րևղունեյոկ Գավառ համայնքի սւվազաևու 13.01.2023թ. թիվ 1 
նիստի Յ ֊Ա  որոշումը, որոշումեմ

1. Գյուղատևաեսակւսև մթերքների արտսւղրություև կազմակերպելու նպատակով Գւսվսւռ 
համայնքի սեւիսւկսւնություն հանդիսացող /անշարժ զույքի ևկաամամր իրսւվուևքների 
պետական զրանցման վկսւյսւկսւն 1401122022-05-0052/, 05-071-0308-0004 կաղւսստրային 
ծսւծկազրով 1.0034հսւ մակերեսով զյուղատնտեսսւկաև ևպատակսւյիև ևշսւևսւկության այլ 
հողսւտեսք զործառևակաև նշաևակության հողատարածքև աճուրղայիև եղանակոկ օտարեյու 
համար 2023 թվակսւնի ւիետրվսւրի 2 4 ֊ի ն  հսւյտարսւրևյ աճուրդ։
2. 2.ողատարածքի համսւր աճուրդի մեկնսւրկսւյին զիեր սւսհմաևեյ 150 000 /մեկ հսւրյուլւ հիսուև 
հազար/ ԼԼ ղրւսմ։
Յ.ճ.աևձևարւսրեւ սւճուրղային հսւնձնաժողոկիև ԼԼ օրենսղրությամք սահմաևկած կսւրզով 
կւսզմակեպել աճուրդը։
4.Սույև որոշումն ուժի մեջ Է մտնում պսւշտոևակսւն հրւսպւսրակմանը հսւջորղող օրը։

Ո Ր Ո Շ Բ Ի Մ
18 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւևի 14 115-Ա

ք. Հոտ Լ – / ՚Հ̂ ՛
ք.Գավսա



■֊Տ1.

2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի 2,սւնրապետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեզարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@տաՋւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
19 2,11 ԻՆ ՎԱՐԻ 2023թվսւկսւևի Ի1 116-Ա

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ 2ԱՆԴԻՍԱՑՌՂ ԳՅՌԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ 2ՌՂԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՌԻԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսզրբի 76, 77, 78 հողվսւծների, ձրապարակային 
սակսւրկությունների մասին ՀՀ օրեևքի, «Տեղական Ինբևակսաավարմսւն Մասին» 2սւյա սա անի 
2աևրապեսաւթյսւն օրենքի 35-յւղ հողվսւծի 24) կետի, ՀՀ Կսասւվսւրությաև «Պետական կամ 
համայնքայիև սևւիակաևու թյուն հաևղիսւսցող հողամասերի օտարման, կառուցապատման 
իրավուևքի և օզտսւզործմաև տրամադրմաև կսւրզը հաստատելու մասին» 2001թ. ապրիլի 12-ի 
Ի4286 որոշման պւսհաևշևևրով, հիմք րևղունևլով Գւսվառի հսւմայնքապետսւրանի մրցույՅսւյին 
հւսնձնւսժողովի 2022 յււվսւկանի նոյեմրերի 14-ի արձսւնսպրություններր, որոշում եմ

Գավառ համայնքի վարչական սահմաններուն զտնվող համայևքային սևվաւկաևություն 
հանղիսացող զյուղատնտեսակսւն նշանակության հողերը՝ սևփակաևությսւև իրավուևքի 
պետական զրսւնցման վկայսւկսւնևևյւ
Ի106042021-05-0029 տրվւսհ 2021 թվակաևի ապրիլի 6-իև անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցմւսև միասնական ստորարաժաևմսւև կողմից, 05-001-1117-0281 
կաղսատրային ծածկւսզրով 0.5941հա մակերեսով զյոպատևտևսական նշանակության 4-րղ 
կւսրզի վարելահողը տարեկան 2500 /երկու հազար հինզ հւսրյուր/ ՀՀ ղրամ վարձւսվճարով 
1Ժ03102022-05-0010 տրվսւծ 2022 թվւսկանի հոկտեմբերի 3-ին անշարժ զույքի կաղաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1119-0782 
կաղսատրային ծածկւսզրով 1.4541հա մակերեսով զյուղատնտեսական ևշսւևակությաև 5 ֊ր ղ  
կւսրզի վարևյւսհողը տարեկան 2950 /երկու հազար ինն հսւրյուը հիսուև/ ՀՀ ղրամ 
վարձւսվճարով
Ի129062022-05-0060 տրված 2022 թվակաևի հունիսի 29 -իև սւևշւսրժ զույքի կաղաստրի կոմիտեի 
անշարժ զույքի զրաևցմւսև միսւսևական ստորաբւսժաևման կողմից, 05-001-1119-0780 
կաղւսստրայիև ծածկսւզրով 0.8007հա մակերեսով զյուղատևտեսակւսն նշանակության 5 ֊ր ղ  
կարզի վարեյահողը տարեկան 1650 /մեկ հազար վեց հարյուր հիսուև/ ՀՀ ղրամ վարձավճւսրով 
Ի122042022-05-0057 տրվսւծ 2022 թվսւկաևի ապրիփ 22-իև անշարժ զույքի կւսղաստյւի կոմիտեի 
անշարժ զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1119-0668 
կւսղաստրային ծածկւսզրով 0.1962հա մակերեսով զյուղատնտեսակսւն նշանակության 5 ֊ր ղ  
կարզի վարելահողը տարեկան 400 /չորս հարյուր/ ՀՀ ղրամ վւսրձսւվճարով



Ի120102020-05-0005 ւորված 2020 թվակաևի հոկտեմբերի 20-ին անշարժ զույքի կադւսստրի 
կոմիտեի անշարժ դույքի զրանցման միասնական ստորարաժանմաև կոդմից, 05-001-0436-0488 
կադաստրայիև ծսւծկսպրով 32.61132հա մակերեսով զյուղատնտևսւսկան նշանակության 5-րդ 
կսւրզի արոտավայրը տարեկան 32650 /ևրեսուևերկու հազար վեց հւսրյու յւ հիսուն/ ԼԼ դրամ 
վարձավճարով
1մ02052022֊05–0044 տրվւսծ 2005 թվակաևի փետրվսւրի 2 1 ֊ի և  անշարժ զույքի կադաստրի 
կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորաբսւժանման կոդմից, 05-001-1119-0645 
կադաստրայիև ծածկազրով 1.194հա մակերեսով զյուդատնտեսակաև նշանակության Յ ֊ր դ  
կւսրզի խոտհարքը 4800 /չորս հազար ութ հւսրյուր/ ԼԼ դրամ վարձավճարով 
Ի129062022-05-0053 տրվւսծ 2022 թվակւսնի հունիսի 29-իև անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի 
ւսևշւսրժ զույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբսւժանման կոդմից, 05-001-1119-0781 
կադասրւսյին ծածկազրով 0.6358հա մակերեսով զյուղատնտեսակսւն նշանակության 5-րդ կսւրզի 
վարելահողը տարեկան 1300 ,/մեկ հազար երեք հւսրյուր/ ԼԼ դրամ վարձավճարով 
Ւ104122013-05-0024 ւորված 2013 թվակաևի դեկտեմբերի 4-ին անշարժ զույքի կադաստրի 
կոմիտեի Գեղարքուևիքի տսւրածքայիև ստորարաժանմաև կողմից, 05-001-1119-0664 
կադաստրայիև ծածկազրով 0.3198հսւ մակերեսով զյուդատնտեսակւսն նշւսնակությւսն 5-րդ 
կսւրզի վարելսւհոդր տարեկան 6 5 0 /վեց հւսրյուր հիսուն/ ԼԼ դրամ վարձավճարով 
Ի106122013-05-0006 տրվսւծ 2013 թվակւսնի դեկտեմբերի 6-ին անշարժ զույքի կադւսստրի 
կոմիտեի Գեղարքուևիքի տւսրւսծքային ստորարաժանմաև կոդմից, 05-001-1119-0655 
կադաստրայիև ծածկազրով 0.6175հւս մակերեսով զյուդւստևտևսական նշանակության Յ ֊րդ  
կար զի խոտհարքը տարեկան 2500 /երկու հազար հինգ հւսրյու յւ/՛ ՀՀ դրամ վարձավճարով 

1200952 տրվւսծ 2005 թվսւկանի փետրվսւրի 21-ին անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի 
Գավսւռի տւսրւսծքային ստորաբսւժանման կողմից, 05-001-1119-0678 կադաստրայիև 
ծածկազրով 0.3899հսւ մակերեսով զյուդատնտեսակաև նշանակության 5-րդ կսւրզի վարեյսւհոդր 
տարեկան 800 /ութ հւսրյույւ/ ՀՀ դրւսմ վարձավճարով
Ի41185000 տրվսւծ 2005 թվսւկանի փետրվսւրի 21-ին անշարժ զույքի կադաստրի կոմիտեի 
Գ-ավսաի տսւրածքայիև ստորաբւււժաևմւսն կոդմից, 05-001-1119-0651 կադաստյսսյիև 
ծածկազրով 0.2885հւս մակերեսով զյուդատնտեսակւսն նշւսնակությւսն 5-րդ կւսրզի վարելահողը 
տարեկան 600 /վեց հւսրյուր/ ԼԼ դրամ վւսրձւսվճւսրով
2046 թվսւկանր ներառյալ օզտազործման ժսւմկետով փսրձակսդությամբ տրամսպրհլ մրցույթում 
հադթոդ ճւսևատված Յսւկոբ Սերոբի Դսպոյանիև։
2. Յակոբ Սերոբի Դադոյանի հեսւ կնքել հոդամասի վարձակսդությսւն ւդսւյմանազիր։
3. Յանձնարարել համայնքի ղեկավարի խորհրդական Ռուբևն Կոխպեցյսւեիև՝ օրենքով 
սահմանված կարզով կնքել վարձակալության պայմանազիր։
4. Սույն որոշումն ուժի մեշ է մտնում րնդունմւսն հաջորդ օրվւսնից։
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2.ԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 3-ՐԴ 
ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 8 2.ԱՄՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2ԱՄԱՐ 

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱՇ՜ ձՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄՐ ՎԱՆԻԿ ՄԵԽԱԿԻ 
ՄՈԻԽՍՅԱՆԻ, ԱՇԽԵՆ ԳԱՌՆԻԿԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱՆԻԿԻ ՄՈԻԽՍՅԱՆԻ, 

ԱՆԱ2.ԻՏ ՎԱՆԻԿԻ ՄՈԻԽՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ
2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավուևքը եասաաաող փասաաթղթերը չպահպսւնված անհատական 
բնակելի աների կւսրզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ԼԼ ձՕ ֊117-Ն  օրէնքով, «Նորմատիվ 
իրսւվակաև ակտերի մասին» ԼԼ օրեևքի 1-ին հողվսւծի 2-րղ մասի, «Տեղական 
իևքևակսաավարմսւև մասին» ԼԼ օրեևքի 35-րղ հողվւսծի 24) կետի և ԼԼ Կառսւվսւրության 
29.12.2005թ. «ձայաստսւևի ձանրապետությսւև քաղւսքսղիև և զյուղւսկան բևակավայրերում 
ևերբևակավայրսւյին աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչմսւն, աևվանափոխաթյսւն, 
անշարժ զույքի՝ ըսա ղրւս զտնվևլու և /կամ/ տևղակայմւսն վայրի հսւմսւրակալմաև, 
հասցեսւվորման ու հսւսցեների պետական զրանցման կւսրզր հաստւստեյու և հասցեևերի 
զրանցման լիւսզոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ2387–Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություևներ կսւտարելու մասին ԼԼ կսասւվսւրությսւն 25.02.2021յ9–ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունևլով 18.01.2023թ. տրվսւծ Գսւվսաի հողային բարեփոխումների ն 
սեփակաևաշնորհման հաևձնաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քաղվսւծքը, Գավառ 
համայնքի Լացառատ թաղսւմսաի Ազաաամարտիկների 3-րղ վւողոց 3-լւղ նրբանցք թիվ 8 
հասցեի զույքի հսւմասեփականատևր Վանիկ Մեխակի Մուխսյանի/ծնված 21.02.1956թ–իև/ 
ղիմումր, «2.այր և որդի Դավոյաևներ» ՍՊԸ-ի կողմից տրվսւծ հողամասի և շինությունների 
հատակազծերը, համսւձայն որոնց Գավառ համայնքի ձացառատ թաղւսմասի 
Ազւստամարտիկների 3-րդ փողոց 3-րղ նրբանցք թիվ 8 հասցեում զտնվող հողամասը 
տսսիազրվել է, հսսոկւսցվել է 0.09 հա, ինչը փաստսւցի կազմում է 0.08973 հա, որը Վսւևիկ 
Մեխակի Մուխսյսւնիև /ծնվսւծ 21.02.1956թ ֊իև/ ընդհանուր համատեղ սեփակւսնության 
իյւսւվանքով պատկանող հողամասն է և հաշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 211.4  քմ 
ընդհանուր մակերեսով շեևք-շիևությունների /կառուցված 1994–1996թթ./ կառուցման ու 
սպասարկմսւն համար անհրաժեշտ 0.08973 հա հողամասը շի գտևվում ԼԼ հողային օրևնսզրքի 
60-րդ հողվածով սսւհմաևված սսւհմանափակումնևրի ցանկամ, ինչպես ևան 
ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտսւրման զոտիևեյւում, չի առաջսւցևում սերվիաուտ, 
որոշում եմ



1. Վերականգնել Գւսվսա համայնքի Հացսաւստ թսպամսաի Ազատամսւրտիկևերի 3-րղ փողոց 3– 
րղ նրբանցք թիվ 8 հասցեում ղտևվող ղույքային միսւվոքի նկաամսւմք Վսւևիկ Ս՜եիսսկի
Մու խսյ անի/ծևված 21.02.1956թ–ի1ւ/, Աշխեև Գսաևիկի Ավեաիսյաևի/ծնվսւծ 01.05.1968թ–իև/, 
Տսւթեիկ Վսւևիկի Մուխսյսւնի /ծնվւսծ 14.11.1986թ–իև/, Աևահիա Վսւևիկի Մուխսյսւնի/ծնվւսծ 
01.03.1988թ–ին/ հողօգտագործմւսև իրավունքը, բնակելի ասւն կսաացման ե սւղսաարկման 
հսւմսւր հատկացված հողամասի ղույքային իրավունքևևրը ճսւևսւչև|ով նրսւևց սեփւսկանության 
իյ՜ւսւվունքը 0.08973 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի ն օրինական կսաուցվւսծ 211.4 քմ 
ընդհանուր մակերեսով շիևություևնևրի /կսաուցվւսծ 1994–1996թթ./ ևկսւտմսւմբ որպես 
օրինական տիրւսպետվող գույք։
2. Անշարժ զույքին տրամաղրել Գավսա համայնք, Հացսաատ թաղամաս, Աղւստամւսրտիկների 
3-րղ փողոց, Յ ֊ր ղ  նրբանցք, թիվ 8 հւսսցևև։ 3. Սույև որոշումը ևևրկսւյացևև| ԼԼ անշարժ ղույքի 
կւսղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ ղույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ 
գույքային իրւսվուևքների պետական գրւսնցում կւստարելու համար։
4. Որոշմաև կսւտւսրման հսկողություևր դնել Գավսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.

՚շՕօք̂ թ՛ ճ/սՀքշԼք֊էՀւ/^ –Ճ հլՀ 
ք. Գւսվսա



ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսասւաեի Հտևրւսպեաությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՁզՁր0էՁրՁո@§աՁմ.€օա

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
19 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվւսկաէփ Ի1 118-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 10 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽԱՉԱՆՈԻՇ ԳՈԻՐԳԵՆԻ 

ԳԱԼՈՅԱՆԻ, ԳԱՎԻԹ 1սԱՉԻԿԻ ՄՈԻՐԱԴՅԱՆԻ, ԱՀԵՐ ԽԱՉԻԿԻ ՄՌԻՐԱԴՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ՀԱՍՑԵԻՆ ԿԻՑ ՓԱՍՏԱՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ

0.02448 ՀԱ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւփսրվելու| Տեղ ական Իեքեակսաավարմաե Մասին ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 24) կեաի 
պահանջներով, ՀՀ Հողային օրենսղրքի 64 հողվածի 2 ն 3 կեաերի պահանջներով, 28.06.2008յօ. 
ՀՕ-117-Ն օրենքի 1-ին հողվածով, ՀՀ Կառւսվւսրության 29.12.2005թ. «Հայսւստանի 
Հսւնրապետույպւսն քաղւսքայիև ե գյուղւսկան բնակւսվայրերոևմ ներրնսւկսւվայրային 
աշխարհագրական օբյեկտևերի անվւսևա կոխան, ա նվ ա ն ւս ւի ոխ ությ ա և, անշարժ գույքի՝ ըստ 
ղրսւ գանվելու ն /կամ/ տևղակւսյման վայրի համսւրակալման, հասցեսւվորմսւն ու հասցևևերի 
պետական գրանցմւսև կարգը հւսսաատե|ու ն հասցևնևրի գրաևցմսւն լիւսզոր մարմիև 
սահմանելու մասին» թիվ 2387֊Ն  որոշման մեջ լյւացումևևյւ ն ւիոփոխություններ կատարևլու 
մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն որոշման պահանջներով, հիմք ընղունելով 
19.10.2022թ. արված Գավսաի հողային բսւրեփոխումների ն սեփակաևաշևորհման 
հանձնաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քսւղվսւծքր ն րստ օրենքի ժսաանգության 
իրավուևքի վկայագրով /տրված 19.10.2022թ֊ին/ գույքի նկւստմամբ ժսաաևգ Դսւվիթ Խաչիկի 
Մարաղյւսնի /ծնվսւծ 1 8 .1 2 .1985թ. ղիմումը, «Հայր և որդի Դավոյաևևևր» ՄՊՐ֊ի կողմից տրված 
հողամասի ու. շեևք-շինությա ննևրի հւստւսկագծևրը, համաձւսյն որոնց Գւսվսա համայնքի 
Հւսցսաատ թաղւսմասի Հենրիկ Աբրւսհւսմյան 4-րղ փողոց թիվ 10 հսւսցեում գտևվող րևղհաևուր 
հողւսմւսսր չսւփագրվել Է /ծածկագիր 05-001-0599-0006/, հւստկւսցվել Է 0.06 հսւ, ինչը փսւստացի 
կսւգմում Է 0.09648 հւս, որից 0.07200 հւս հողատւսրւսծքր օրենքի ուժով հաևղիսաևում Է Դսւվիթ 
Խաչիկի Մուրաղյանին /ծնվսւծ 1 8 .1 2 .1985թ./ ժԱաաևգության իրավունքով պատկաևող 
հողամասր, իսկ ղրւսն կից փասաացի ավելօգտւսգործվող 0.02448 հսւ հողամսաը ճւսևաչնյ 
հւսմւսյնքւսյին սեփականության և ուղղակի վաճառքի կւսրգով 1 ք մ ֊ի  համար հողսոքասի տվյսղ 
պսւհին գործող կաղաստրային արժեքի 30% ֊ի  չափով 237.6 ՀՀ ղրամ, օտարել ևշված հասցեի 
գույքի նկւստմամբ ժառանգ Դսւվիթ Խաչիկի Մուրւսղյւսնիև /ծնվսւծ 1 8 .1 2 .1985թ/ և հսւշվի 
առնելով, որ օրինական կառուցված 338.86 քմ մակերեսով շենք-շինության /կառուցվսւծ 1985– 
1992թթ./ կառուցմսւև ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.09648 հւս հողսւմասր չի գտնվում 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմաևափակումների ցանկամ, ինչպևս 
ևւսհ ինժեևերատրանսպորտային օբյեկտների օտսւրման գոտիևերում, չի առաջացևում 
սերվիաուտ, որոշումեմ



1. Վերականգնէ) Գավառ համայնքի Յսւցառատ թաղամասի Յեևրիկ Աբրահամյան 4-րղ փողոց 
թիվ 10 հասցեում ցտևվող զույքւսյին մի ա կորի նկատմամբ Խւսչւսևուշ Գուրղևնի Գսղոյսւնի 
/ծնկած 07.01.1961թ–իև/, Դավիթ Խաչիկի Մուրադյանի /ծնվւսծ 1 8 .1 2 .1985թ ֊ին/, Ահեր Խաչիկի 
Մուրաղյաևի /հնվւսծ 2 6 .0 7 .1987թ ֊իև/ հողօղսաւղործմաև իրսւվաևքր, բնակելի սոսն կսաուցման 
և սպսաարկմաև համար հատկացփսծ 0.06 հա մակերեսով հողամասից ավևլ փաստացի 
օղտւսղործվող 0.012 հսւ հողամասի ղույքսւյին իրւսւխւնքևերը ճւսնաչևլով ևրանց
սեփւսկաևությսւև իրավունբը 0.07200 հա մակերեսով հողամասի և օրինական կառուցված 
338.86 քմ շենք-շինու թյունևևրի /կառուցված 1985֊1992թթ–իև/ նկատմամբ՝ որպես օրինական 
սփրապեավող ղույք։
2. Գավսա համայնքի ձսցսւռւստ թաղամասի Յևնրիկ Աբրահամյան 4-րդ փողոց թիվ 10 հասցեում 
ղտևվող 0.07200 հա հողատսւրածքիև կից փաստացի ւււվելօղտաղործվող 0.02448 հա 
մակերեսով հողամասը ճսւնաչևլ համայևթւսյին սևփականություև տրւսմւսղրևլով Գավառ 
համայնք, հացւսռսւտ թաղսւմաս, Յևևրիկ Աբրահամյան 4-րղ փողոց, թիկ 10/1 հսւսցեն և ուղղակի 
վաճառքի կսւրղով օտարևլ Խաչանար Գուրղենի Գալոյւսևին /ծևվսւծ 07.01.1961թ–ին/, Դ-ւսվիթ 
Խաչիկի Մույւաղյաևիև/ծևված 1 8 .1 2 .1985թ֊ին/, Ահեր Խաչիկի Ս՜ուրաղյաևիև/ծնվւսծ
2 6 .0 7 .1987թ–իև/, հողամասի 1 քմ՛ի համար կաղասսւրայիև արժեքի 30%–ի չափով 237.6 /՛երկու 
հարյու ր ևրևսուևյոթ ւսմբողջ վեց տասևորղակւսն/ ԼԼ ղրամ ընդամէնը 244.8x237.6=58200 
/հիսունութ հազար երկու հսղւյուր/ ԼԼ ղրամ Գւսվառի համայնքապետւսրանի 900175101345 
հւսշվեհամարին վճարելու պայմանով։
3. Բնակելի տանը տրամաղրեյ Գավառ համայնք, Յսւցստ ատ թաղամաս, Յեևրիկ Աբրահամյան 4– 
րղ փողոց, թիվ 10 հւսսցեն։
4. Յանձնարարել աշխատակազմի համապսււուսսիւան աշխատակցին օրևնքոկ սահմսւնված 
կսւրղով Խատսւնուշ Գուրղենի Գալոյաևի /ծնկած 07.01.1961թ–ին/, Գււսփթ Խաչիկի Մուրաւլյւսնի 
/ծնվւսծ 1 8 .1 2 .1985թ–ին/, Ահեր Խաչիկի Մուրադյսւնի/ծևվսւծ 26.07. 1987թ–ին/ հեւո կնքեյու
0.02448 հւս մակերեսով հողամասի ուղղակի վաճառքի պայմաևազիր։
5. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցմւսև միասնական ստորաբաժանում՝ ղույքսւյին իրավուևքների պետական 
զրանցում կատարելու համար։
6. Որոշման կատարմւսն հսկողությունը դնել Գւսվւսռ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյւսնի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20ձձ թ.
ք. Գավառ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձսւյսատսւնի ձաերապեաությաէւ Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համայնք

ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ր. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոգՅ§հՅգՅք6էՁրՅՈ@§ոա1.€օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ
19 2ՌԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկանի 119-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2.ԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ 21-ՐԴ 
ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 7 2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2.ԱՄԱՐ 

ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 2ՌՂԱՄԱՄԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՌԻՄԱ 
ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, Ա2.ԱՐՌՆ ԳԵՎՈՐԳԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 

ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՌԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆ 
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ 2ԱԱՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավունքը հասաաաող փասսւաթղթերը չպահպաևվսւծ անհատական 
բնակեզի տների կւսրգավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ԼԼ 2.0-117-Ն օրեևքով, Տեղական 
Ինքնակառավարմաև Մասին ԼԼ օրեևքի 35-րղ հոդվածի 24) կետի, «Նորմատիվ իրավական 
սւկտերի մասին» ԼԼ օրեևքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի ն «Ինքնակամ կաոույցների 
օրինականացմաև և տևօրիևման կարզր հաստատելու մասին» ԼԼ կառավարությաև 18.05.2006թ. 
Ի1 912-Ն որոշմաե մեջ լրացումներ կատարնլու մասին ԼԼ կառավարությաև 05 հուևվարի 2022թ–ի 
Իք 13-Ն որոշմսւն հաստւստված կարգի պահանջներով, ԼԼ Կառավարությաև 29.12.2005թ. 
«ձայսւստանի 2,աևրապետությւսն բւսղաքային և գյուղական բևակավայրերում 
եերբևակւսվայրայիե աշխարհագրական օբյեկտևերի աեվաևակոչմսւն, սւևվանափոխությաև, 
անշարժ գույքի՝ րստ դրա գտնվելու ն /կամ/ տևղակայման վայրի համսւրակալման, 
հասցեավորման ու հասցեեերի պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցևնևրի 
գրանցման լիազոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւն մեջ լրացումներ ե 
վտփոխաթյաևևևր կատարնլու մասին ԼԼ կառավարությաև 25.02.2021 յ<>֊ի Ի1 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընղուևեյով 14.06.2022թ. տրված Գսւվառի հողային բարևփոիտւմների և 
սեփւսկսւնաշևորհման հսւև՚ձնսւժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քաղվածքը, րստ օրեևքի 
ժառւսնգության իրավունքի վկայագրով /տրված 13.06.2022թ–իև/ գույքի ևկսւտմամբ ժառանգ 
Ահւսրոն Գևորգի Մելքոնյանի/ծնվւսծ 15.07.1985թ./ դիմումը, որակսւվորում ունեցող անձ Արշւսկ 
ձեերիկի Դսւվոյաեի /որակավորմւսն վկայականի համար 0119 տրված 27.02.2012թ./ կողմից 
27.06.2022թ ֊ին տրված ինքնակամ շիևություևևերր հաշվսաված լինելու վերաբերյալ 
շափագրման տվյալների մուտքսւգրմաև 2022Տ6վՍՔՃ8 ծածկագիրը, «ձսղր ե որդի Դավոյաևներ» 
ՍՊԸ-ի կողմից տրվսւծ հողամասի ու շենք-շինությունների հատակագծերը, համաձայն որոնց 
Գավսա համայնքի ճացառատ թաղամասի Ազատամարտիկների փողոց 21-րղ փակուղի յփվ 7 
հասցեում գտնվող ընդհանուր հողսւմասը չսւփագրվել Է, հատկացվևլէ, 0.15 հա, ինչը փաստացի 
կազմում է 0.18000 հա, որր Ահւսրոն Գևորգի Մևլքոնյանին /ծևված 15.07.1985թ./ ժառաեգության 
իրավունքով պւստկանող հողամասն է և հսւշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 188.7 քմ



ընդհանուր մակերեսով շենք-շինությունների /կառուցվւսծ 1973 ֊2020թթ./ կսաուցմսւն ու 
սպասարկմւսն համար անհրաժեշտ 0.18000 հա հողամասը >ի զտնվում ձձ հողային օրեևսղրքի 
60-րղ հողվսւծով սահմաևված սահմաևափակումների ցանկա մ, իևչպևս ևան 
իևժեևերաարանսպորտային օբյևկտների օաւսրման ղոաինևրում, չի առաջացնում սերվիսւուա, 
որոշում եմ

1. Վևրականղնել Գավառ համայնքի ձսցաոատ թաղսւմաւփ Ազաաամարաիկևևրի փողոց 21 ֊ր ղ  
փսւկուղի թիվ 7 հւսսցևում ղտևվող զույքային միավորի նկաամամր Ռիմսւ Վսւղարշակի 
Ս՜եյքոևյանի /ծևվսւծ 02.01.1940թ–ին/, Ահսւրոն Գեորզի Մևլքոևյաևի /ծնկած՛ 15.07.1985թ ֊ին/ 
հողօզտազործմւսն իրավունքը, բնակեցի տան կսաուցման ե սպասարկմաև համար 0.15 հա 
օրինական հատկսւցված հողւսմասից ավել փաստացի օղաազործվող 0 .03  հա հոդամասի 
ղույքայիև իրավունքներր ճանսղևլով ևրանց սևփականության իրավունքը 0.18000 հա 
ընդհանուր մակերեսով հոդամասի նկաամամր և օրինական կսաուցված 184.4 քմ մակերեսով 
շինություևների /կառուցված 1973թ./ նկաամսւմբ՝ որսյես օրինական տիրապետվող գույք։
2. 2020թ ֊իև ինքնակամ կսաուցված 5.0 քմ. արտաքին/4.3 քմ. ներքին/ մակերեսով բևակևյի 
տունը 1 /մևկ/ քառակուսի մետրի համար 1028 /մևկ հազար թսսւնութ/ ձձ դրամ, րնդւսմեևր
5.0x1028-5200 /հինգ հազար երկու հսւրյուր/ ձձ ղրւսմ սահմաևվւսծ վճարով մանողէդ օրինական։
3. Անշարժ զույքին տրամւսղրել Գսւվառ համայնք, ձսւցառատ թաղւսմաս, Ազատամւսրտիկների 
փողոց, 21-րղ փսւկուղի թիվ 7 հսացեև։
4. Որոշմսւն ընղունման օրվանից օրինակսւևացման համար սահմանվւսծ վճարները 60-օրյա 
ժսւմկևտում չվճւսրելու ղեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած։
5. Շենք֊շիևություևևերր չևն հսւկասում քաղաքաշիևսւկան ևորմնրին և ղրւսևց մակերեսները 
ոըոշվում են քարտեզազրմսւն, զեողեզիայի, չափսպրմտն /հաշվառման/ և հողաշինարարությւսն 
զործունեություն իրականացնելու իրսւվուևք ունեցող կազմակերպությունների/անձի/ կողմից 
տ ր վ ա ծ հ ա տ ա կ ա զ ծ և ր ի ն հ ամապատսւսխան։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել ձձ անշարժ զույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավուևքևերի պետական 
զրսւնցում կատսւրելու համար։
7. Որոշմսւն կւստւսրման հսկողություևր դնել Գւսվսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւնի վրւս։

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20*3 թ. ձՆք%/«,/7Հ  ՀՀԼ
յւ Գսւվսա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւնի Հաևրապետությաե Գեղսւրքունիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գափւտ, (0264)23423, (0264)22338 §ս^ոզՅփւսզսթ0էտՋո@§րոՋմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ա 120-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկսւվարվելա| «Նորմւսաիվ իրւսվակաև ակսւևրի մասին» Հայաստսւնի Հսւևրապևտա թյսւն 
օրեևքի 1-ին հողվւսծի 2 ֊ր ղ  մասի, 23-րդ հողվւսծի, «Տեղական Ինթնակառավարմաև Մասին» 
Հայսաասւևի Հաևրապեաությւսն օրեևքի 35-րդ հողկածի 1-ին մասի 16) և 24) , 43-րղ հողկսւծի 1– 
ին մւււսի 3) կեաերի, Հայսատանի Հաևրապետությւսն հողային օրեևսզրքի 67-րդ, 68-րղ 70-րղ 
հոդւիսծննրի ղրույթևերով, հիմք րևղուևելով Գւսվաոի համայնքապեսւարանի սւճուրղային 
հանձևւսժողովի 20.01.2023թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձաևազրությունևևրը, որոշումեմ

1. Քաղաք Գավսա Ազատաթյան փողոց 1-ին նրբանցք 2 ֊ր դ  փակուղի թիվ 32 հասցեի 
համայևքային սևփականու թյուն հանղիսացող (անշարժ զույքի նկւստմամբ իրավուևքևերի 
պետական զրաևցմւսև վկայական 19072022-05-0038) բնակւսվայրերի ևպւստակայիև 
ևշաևակությաև, բնակելի կսաուցսւպւսաման զործաոևակաև նշաևակության 
սւսհմսւնափակումներ չունեցող 0.006հա մակերեսով հողամասր ավաոանակ կառուցելու 
համար 32 0000 /երեսուևերկու հազար/ ՀՀ դրամ րնղհանուր արժեքով օասւրևլ աճուրղում 
հաղթող ճսւնաչված Մարտին Սիմոնի Ղուդեյանին։
2. Իրազեկել աճուրղում հաղթող ճսւնաչված Մարտին Սիմոնի Ղուդեյանին, որ նա պարտսւվոր Է 
տւսսևօրյա ժամկետում վճարէդ 2023 թվակսւնի հունվարի 20-իև կայացած աճուրդի 
սւսկարկություևևերի րևթսւցբում իր ւսասջւսրկած ցինն ամբողջությւսմբ, ինչպես ևաև ևշվսւծ 
հողամւսսի պետական զրանցման համար Գսւվառ համայնքի կաաարւսծ 35000 /երեսունհիևգ 
հազար/ ՀՀ դրամի փոխհսսոուցման զումարր։
3. Հանձևարւսրելհամայևքապետարաևի ւսշխատակազմի իրավաբսւևակաև բաժևի պետ Արա 
Վոյողյսւյի Գնորզյսւնին 2023 ւ<ո|ականի հունվարի 20-ին կայացած աճուրղում հաղթող 
ճսւնաչված Մարտին Սիմոնի Պյււղևյսւնի կողմից գումարն սւմբողջու|իև վճւսրելուց հևտո ևրա 
հետ օրեևքով սահմանված կարզով կևքև| զույքի սաուվաճսառհ պայմսւևազիր։
4. Սրսյև որոշումն ուժի ւ1եշ է մտևում պաշտոևական հյւապսղլՀսկմսւնր հւսշորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՔՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապևտության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավսա համայնք

ԼԼ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 ւ>^<տզպփՁզՅքօէՋաո@§ոտ1եօօտ

Ո Ր Ո Շ Ռ Ի Մ
20 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկանի Ի1 121-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 2ՈՂԱՄԱԱՆ ՕՏԱՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով «Նորմաաիվ իրավական սւկաերի մասին» Յսւյաստանի ձանրսւպետության 
օյւենքի 1-ին հոդվածի 2-րղ մւսսի, 23-րղ հողվսւծի, «Տեղական Ինքնակսասւվարման Մասին» 
2,այաաոաևի ձսւնրսւպեաության օրենքի 35-րղ հողվսւծի 1-իև մսւսի 16) և 24), 43-րղ հողվսւծի 1– 
ին մասի 3) կեանքի, ձայ սատանի ձաևրապևտությսւև հողային օրենսզրքի 67-րղ, 68-րղ 70-րղ 
հոդվածևերի ղրույթներով, հիմք ըևդունելով Գավսւռի համսւյնքապևաարաևի աճուրղային 
հանձնւսժողովի 20.01.2023թ. թիվ 1 և թիվ 2 արձսւևազրություևները, որոշումեմ

1. Քսպաք Գավսա Յր. Բուևիաթյան փողոց թիվ 1/5 համայևքային սեփականություև հանդիսացող 
(անշարժ զույքի ևկւստմամր իրւսվունքների պետական զրանցմւսև վկայական 06042022-05–
0049) րևակսւվայրերի նպւստակւսյին նշանակության, հասարակական կառուցապատման 
զործսանսւկւսև նշանակության սահմւսևափակումներ չունեցող 0.01339հւս մակերեսով 
հողամւսսր սանտրի և սպւսսսւրկմաև կետ կսաուցելու համար 255 000 /երկու հարյուր 
հիսունհինզ հազար/ ԼԼ ղրամ ըևղհւսուր արժեքով օտսւրեյ աճուրղում հսպթող ճանաչվսւծ 
Դսւվիթ Մհևրի Կուռոյանին։
2. Իրազեկել աճուրղում հարթող ճանաչվսւծ Դավվւթ Մհերի Կուռոյանին, որ նա պարտսւվոր Է 
տասնօրյա ժամկետում վճւսրել2023 թվակաևի հունվսւրի 20-ին կայացած աճուրդի 
սա1յարկություևևերի րևթսւցքում իր առաջարկած զինն ամրողջությսւմր, իևչպևս ևաև նշվսւծ 
հողամասի պետական զրսւնցման համար Գավառ համայնքի կսւտւսրած 35000 /երեսունհիևզ 
հազար/ ԼԼ դրամի փո|սհատուցմաև գումարը։
3– Յանձնարարել համայնքապևտարանի աշխատակազմի իրավարաևական րաժնի պետ Արա 
Վոլողյայի Գհորզյւսնին 2023 թվւսկանի հուևվարի 20-ին կայացած աճուրղում հսպթող 
ճանւսչված Դավիթ Մհերի Կուռոյաևի կողմից գումարն ւսմբողջովին վճարեյուց հետո նրւս հետ 
օրենքով սահմանված կսւրզով կնքել զույքի առուվաճսաքի պայմանադիր։
4. Աույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում պաշտոևական հյ^պ պ ^ա կմսւնը հաջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Ա * Ջ 11

ձ օ  Բ ք
ք. Գսւվսա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2սւյ սատանի 2ւսնրապետությսւե Գեղարքուևիքի մարղի Գսւվաո համայնք

ՀՀ, Գեղարքուևիքի մարգ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոգՅ§հՅգՅք6էՅրՅՈ@ք;աՅւ1.€օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ա 122-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾՈՎԱՁԱՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Լ . ԹՈԻՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ 
ԹԻՎ 3 2.ԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ, 2.ԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿ ԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, 

ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԻւԱՆՈԻԹԸ ԵՎ ԻւԱՆՈԻԹԻ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՈԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
2.ԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2.ՈՂԱՄԱՍԸ ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Ինքնակառավարման Մասին ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի, ՀՀ 
կւսռավարությսւն 18.05.2006թ. թիվ 912-Ն որոշմսւմր հաստատվսւծ «Ինքնակամ կաոույցների 
օրիևակաևացմաև և տևօրիևմաև կարգը հաստատելու մասին» 34-րղ, 35-րղ, 35.1-րղ, 36-րդ, 37-րղ 
և 39-րղ կետերի, Գավառ համայնքի ավագաևու 13 հուևվսւրի 2023 թվականի թիվ 1 նիստի թիվ 4– 
Ա որոշման պահանջներով ն հիմք ըևղուևելով ինքնակամ կսաույցն իրականացրահ անձ 
Ռուստսւմ ձրսւևտի Գսղոյանի Գսւվառ համայնքի ղեկավարին հասցեսպրված դիմումը ն 
օրիևակաևացմաև համար սսւհմաևված վճւսրևևրի սւևղորրսպրերը, նկատի ունևնսղով, որ 
ինքնակամ կառուցված խանութն օրևնքով սահմսւնված կարղով օրինակւսևացվել ե որպևս 
համւսյնքային սեփակաևություն /անշարժ գույքի նկատմամբ իրսւվունքների զրանցման 
կկայական Ի1 08122022-05-0100, տրված 08.12.2022թ./, որոշումեմ

1. Գսւվառ համայնքի Ծովագայլդ բնակավայրի Լ . Թումսւնյաև փողոց 2-րդ նրբանցք թիվ 3 
հսացեում գտնվող, համայևքայիև սեփակաևություն հաևղիսացող, օրինական ճանաչվսւծ 114.88 
քմ արտաքին / 1 10.6 քմ ներքին/ մակերեսով խանութը և խանութի զբւսղեցրած ու սպասարկման 
հսւմար նւսխսւտեսված 0.18032 հւս մակերեսով հողամասը, հսւմապատասխւսնարար խանութի 
1/մևկ/ քառակուսի մետրի համար 7866 /յոթ հագար ութ հարյուր վաթսունվեց/ ՀՀ ղրամ արժեքով, 
ըևղւսմևնը 903700 /ինը հսղւյուր երեք հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ ղրամ; խանութի համար 
սւռաևձնացված 0.022976 հւս մակերեսով հողամասը յուրաքսւնչյար 1/մնկ/ քառակուսի մետրի 
համար հողի կաղաստրային արժեքով 514.8 /հինգ հարյուր տասևչորս սւմբողջ ութ 
տասնորդական/ ԼԼ ղրամ, իսկ 0.157344 հւս մակերեսով հողամասը յուրաքւսնչյուր 1 /մեկ/ 
քառակուսի մետրի համար հողի կաղաստրային արժեքի եռապատիկով 1544.4 /մեկ հագար 
հինգ հարյուր քառասունչորս ամբողջ չորս տասնորդական/ ՀՀ ղրամ, րնղամենը 2548400/երկու 
միփոն հինգ հարյուր քսւուսսունութ հագար չորս հսղւյուր/ ԼԼ ղրամ և տվյայ միավորի 
ևկսոոմամբ համայնքի սւնվամր գույքային իրավունքների պետական գրսւնցմաև հսւմար 
իրսւկաևացված վճսւրների փոխհատուցմաև վճարևևրի 35000 /երևսուևհիևգ հազար/ ԼԼ ղրսւմ 
արժեքներով, ուղղակի վաճառքով օտարելու ինքնակամ կառույցև իրսւկանացրած անձ 
Ռուստսւմ ձրսւնտի Գւսյոյանին։



2. Շենբ-շիևությունները չեև հակտսում քսւղաքտշինակսւն եորմերիե ե ղրաևց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզսպրման, դեողեզիայի, չափսպրմսւն /եաշվառմսւե/ ե հողսւշիևարարության 
ղործունեություև իրակաևացևևլու իրսւվուեք ունեցող կաղմակերպություևնեըի /անձի/ կողմից 
տրված եաաակսպծերին համապատասխան։
3. Յանձնարարել ւսշխատակաղմի իրսւվարանական բսւժնի պետ Արա Գնորզյւսնին օրևնրով 
սահմաևված կսւրզով Ռուստամ Յրանտի Գսւլոյանի հևտ կնքելու ուղղակի վաճառքի 
պայմանադիր։
4. Որոշմսւն կւստարման հսկողությունր ղնեյ Գսւվսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Րոշյսւնի վրւս։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ 1. մտևամ հրապարսւկմաևր հսւջորղող օրը։

ԳԱՎԱՌ ՅԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

շօ23թ.
ք.Գավսա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյսատանի ՀաևրապետոՆթյան Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՋոզՋ§հՁզՁքտՋրՋՈ@§րոՋւ1.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
20 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 123-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈԱսՈԶՆԻԿՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 49 
ՀԱՍՑԵԻՑ ԱՐԵՎԵԼՔ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՆՎԱԴՈՂԵՐԻ 
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԵՏԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Ինքնակսասւվարման Մասին ՀՀ օրեևքի 35-րդ հողվսւծի 24) կևաի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրեևսզրքի 188-րղ հողվսւծի 4-րղ և 5 ֊ր ղ  կետերով, ՀՀ 
կււասւվւսրության 29.12.2005թ. «Հայաստսւնի Հաևրապետությսւն քւայաքային ե զյուղակսւն 
րևսւկավայրերում ներրևսւկավայրայիև աշխարհագրական օրյեկտևնրի աևվանւսկոչման, 
անվւսևափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կամ/ տեղւսկայման վայրի 
համարակսղման, հւսսցեավորմտն ու հասցեևերի պետական զրանցման կսղպր հսւստսսռևյա ե 
հասցեների զրանցման յիսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմսւև մեջ 
յղացումներ ե փոփոխությունևեր կսւտարելու մասին ՀՀ կառավարությւսն 25.02.2021 թ-ի 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստսւնի Հանրսւպետությաև կսաավարությւսև որոշումր պետական կամ 
համայևքային հողամւսսերում (յտնվող ինքնակամ կսաույցնևրի նկսւտմամր պետությւսև կամ 
համայնքների սեփակւսևու թյսւն իրավունքի պետական զրանցման կարզր հաստատելու մասին» 
18.05.2006յ<>. «Ինքնակամ կառայցևևրի օրիևակսւևացմւսև ե տևօրիևմւսև կսւրզը հաստատելու 
մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով, հիմք րնղունևլով որակւսվորու մ ունեցող ւսևձ Թսւթուլ Մշոտի 
Զսւնոյւսնի /որակավորմաև վկայականի համար 0310 տրվսւծ 05.12.2013թ./ կողմից 19.08.2022թ. 
տրվսւծ ինքնակամ շիևություևնևյւր հւսշվսաված լիևևլու վեյւարերյսղ չափսպրման տվյսղնևրի 
մուտքւսզրմաև 202223Օ՚ՆԻյՏ ծածկազիրր, ինքնակամ կառույցև իրւսկանացրած սւևձ Միհրսւն 
Վւսրազղատի Առսւքեյյանի դիմումը՝ Գավառ համայնքի Հայրավւսնք բնակավայրի 
Կոյխոզնիկևերի փողոց թիվ 49 հսւսցեից սւրնեյք րնկած հւստվսւծում իր կողմից ինքնակամ 
կառուցված 79.90 քմ. արտաքին /62.60 քմ. ներքին/ մակերեսով աևվւսղողերի վերաևորոզմսւն 
կետյւ օրինսւկանացևելու մասին, ինչսյես նսւև հւսշվի առնելով, որ շինությունր կառուցված Լ 
համայևքային սեփակսւնություն հանղիսացող հողատարսւծքի վրա, ոքի կսւռուցման ու 
սպասսւրկման հւսմայ՜ւ անհրաժեշտ հողամասր )ի զտնվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60-րղ 
հողվածով սահմւսնված սւսհմաևափակումների ցաևկում, ինչպես նաե 
իևժեներատրանսպորտային օրյեկտևնրի օտարմւսն կամ անվտաևզությւսն զոտիներում, չի 
առաջացևում սնրվիտուտ ե կառույցը պահպանևլը չի խախտում այլ անձանց իրավունքները ն 
օրենքով պահպւսնվող շսւհերր կամ վտւսնզ չի սպսանում քւսղաբացիևերի կյանքիև ու 
սաողջությաևը, որոշումեմ



1. Գավար) համայնքի ձայ ըսւ վանք բնակավայրի Կոլիտզնիկների փողոց թիվ 49 հւսսցեից արեելք 
ղաեվող համայևքային սեփականություն հանդիսացող 0.00799 հսւ մակերեսով բեակավայրերի 
եպատակւսյիև ևշանակությաե հասարակական կաոուցսւպաաման զործսւռևակաև 
ևշաևակությաև հոդամասի վրա ինքնակամ կսւռուցված 79.90 քմ. արտաքին /62.60 քմ. ներքին/ 
մակերեսով սւնվսւդոդերի վևրւսևորոզման կետը համարեյ համսւյնքային սեփականություն 
հւսմաձայն կից նևրկայացվող հոդամասի և շինություևների հաաակազծերի։
2. Գավար) համայնքի ձայրսւվսւևք բնակավայրի Կոլիազևիկնևրի փողոց թիվ 49 հասցեից սւրևեյք 
դտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող 0.00799 հա մակերեսով բնակավայրևրի 
նպսւտակային նշանակության հոդամասի վրւս ինքնակամ կսաուցված 79.90 քմ. արտաքին 
/62.60 քմ. ներքին/ մակերեսով սւնվադողերի վերանորոգման կետը ճաևսւչեյ օրինական։
3. ձողամասի գործառնակաև ևշաևակությունը բնակւսվւսյրերի այյ հողւստևսթից փոխել 
հասարակական կառուցապւստմսւն հողատեսքի։
4. Օրինական ճւսնւսչված ւսնվադողերի վերանորոգման կետին տրամւսղրևլ Գւսվւսռ համայնք, 
ձսւյրավաևք բնակավայր, Կոլխոզնիկների փողոց, թիվ 5 հւսսցեն։
5. Օրինակաևացված 79.90 քմ. արտաքին /62.60 քմ. ներքին/ մակերեսով սւնվադողերի 
վերանորոգման կետը գևմաև ևախապսւտվության իրավուևքով /ուղղակի վաճառքի միջոցով/ 
տրսւմադրելու մասին գրավոր առաջարկություև ւսնևլ ինքնակամ կսաույցն իրականացրած 
անձիև Գւսվւսռ համայնքի, ձայրափսնք, Բարի Գալուստի 25 հասցեի բնակիչ Միհրան 
Վարազդսւտի Առաքելյսւնիև։
6. Սույն որոշումը ևերկայւսցնեյ ձձ անշարժ զույքի կադաստրի պետական կուփտեի անշարժ 
զույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավունքների պետական 
զրանցում կատարելու համար։
7. Որոշմսւն կատւսրմւսն հսկոդություևը դնել Գւսվւսռ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւևի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

< # 0
ք.Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

հայսւստանի 2ւսևրսւպետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք

ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՋոգՁ§հՁգՁթօէՅրաւ@§րոՋւ1.շօւո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
20 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 124-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Գ . ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1 ձԱՍՑԵԻՑ 2.3ՈԻՍԻՍ ԸՆԿԱԾ 
2.ԱՏՎԱԾՈԻՄ 2.ԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ 

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՈՈԻՑՎԱԾ ՄԱՌ֊ԱՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ, 
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով Տեղական Ինքևակառավարմսւև Մասին ԼԼ օրենքի 35-րղ հողկսւծի 24) կետի 
պահանջներով, ԼԼ Քաղաքացիական օրևնսզրքի 188 ֊րղ  հողվածի 4-րղ հ 5-րղ կետերով, ԼԼ 
կառւսվարության 29.12.2005թ. «Հայսւստանի Հաևրապեսաւթյաև քաղաքայիև և զյուղակաև 
րևակավւսյրերում ևևրրևւսկավայրւսյին աշխարհագրական օրյեկտների աևվաևակոչմսւն, 
սւնվանափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրւս զտնվելու և /կւսմ/ տեղսւկայման վայրի 
համարակււղմսւև, հասցեավորմսւև ուհւսսցեների պետական զրանցման կւսրզր հաստատելու և 
հասցևևերի զրանցման լիազոր մարմին սահմանևյու մասին» թիկ 2387֊Ն  որոշման մեջ 
լրացումներ և փովախություևևնր կատւսրևլու մասին ԼԼ կառավարությսւև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հայսւստանի Հանրապետության կառւսկարությսւն որոշումը պետական կամ 
համսւյնքային հողամասևրում զտնվող ինքնակամ կւսռույցների նկատմւսմր պետությաև կամ 
համւսյնքների սեփականության իրավուևքի պետական զրանցմսւն կարզը հաստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կւսռույցների օրիևակաևացմաև ն տնօրիևման կարզը հաստատելու 
մասին» թիկ 912-Ն որոշումներով, հիմք ընղուևելով որակսւվորում ունեցող անձ Արշակ Հեևրիկի 
Դավոյսւնի /որւսկավորման վկայականի համար 0119 տրված 27.02.2012թ./ կողմից 10.01.2023թ– 
ին տրված ինքնակամ շինություևները հաշվառվսւծ լիեելու վերարեյղալ չսսիազրմաև տվյալևերի 
մուտքագրմաև 2023ք՝(Լ^ԵԲ\^ ծածկագիրը, ինքնակամ կառույցև իրւսկւսնացրած սւևձ Աշոտ 
Գւսրեզիևի Միրիրյսւնի ղիմումը՝ Գավառ համայնքի Գ-Մովսեսյան փողոց թիկ 1 հւսսցեից 
հյուսիս ընկած հատվածում իր կողմից ինքնակամ կսաուցվւսծ 10.3 քմ. արտաքին /7.8 քմ. 
ներքին/ մակերեսով մառւսևր օրինականսւցևելու մասին, ինչպես նան հաշկի առնելով, որ 
շիևություևը կսաուցվւսծ Է համայևքայիև սեփակաևություն հաևղիսացող հողատարածքի վրւս, 
որի կսւռուցմսւն ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը չի գտնվում ԼԼ հողային 
օրևնսզրքի 60-րղ հողվսւծոկ սահմանկւսծ սահմանսսիակումների ցսւևկում, ինչպես ևսւև 
ինժեներւստրանսպորտային օրյեկտների օտւսրման կամ անվտւսնզությաև գոտիևերում, չի 
ստաջսւցնում սերվիտուտ և կառույցը պսւհպանևլը չի խախտում ւսյլ անձսւնց իրավունքևերը և 
օրենքով պսւհպանվող շահերը կամ վտանգ չի սպառնում քաղաքսւցիների կյսւնքին ու 
առողջությանը, որոշումեմ



1 . Գաւ|առ համայնքի Գ . Մովսեսյւսե փողոց թիւ| 1 հւսսցեից հյուսիս ղաեվող համայնքային 
սեփականություն հաևղիսացող 0.00103 հա մակերեսով քնակւսվայրևրի ևպաաակւսյիև 
նշաևակության բևակևյի կւսռուցապատման զործառևւսկւսն նշաևակության հողամասի վրա 
ինքնակամ կառուցված 10.3 քմ. արտաքին /7.8 քմ. ներքին/ մակերեսով մսաւսևը համարել 
համայնքային սեփւսկանության հւսմաձայև կից ներկսւյացվող հողամասի ն շինությունևերի 
հաաակսսյհևրի։
2. Գավւսռ համայնքի Գ.Մովսեսյսւն փողոց թիվ 1 հսացեից հյուսիս ղտևվող համայնքային 
սեփականություն հաևղիսացող 0.00103 հա մակերեսով րնակսւվսւյրերի նպաաակային 
նշաևակության հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված 10.3 քմ. արտաքին /7.8 քմ. ներքին/ 
մակերեսով մառանը ճսւնսղեյ օրինական։
3. մողամսւսի ղործառևակաև նշաևակությունը բևակավայրերի այյ հողւստեսքից փռխել բնակելի 
կառուցապատման հողատհսքի։

4. Օրինական ճաևսւչված մառանին տրամաղրել Գավւսռ համայնք, Գ. Մովսեսյան փողոց, թիվ 
3/1 հասցևև։
5. Օրինականւսցված 10.3 քմ. արտաքին Ո .8 քմ. ներքին/ մակերեսով մսաւսնր ղնման 
նսվսսսղատվությաև իրւսվունքով /ուղղակի վաճառքի միջոցով/ տրւսմաղրեյու մասին ղրավոր 
ստաջարկություն ւսնեյ ինքնակամ կառույցն իրակսւնւսցրած ւսնձիև Գւսվսա, Մովսիսյան փ. շ.
1 բն. 35 հւսսցնի բնակի) Աշոտ Գարեղինի Միրիրյանին։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել2.2. անշարժ ղույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
ղույքի զրաևցմսւև միասնական ստորաբաժանում՝ ղույքային իրավանքևևրի պետական 
ղրանցում կատարնլու համար։
7. Որոշմսւն կատարմւսն հսկողությունր ղնևյ Գավւսռ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Ր-ոշյանի վրա։
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ք. Գավսա



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսաաաեի ձանրսւպեաության Գեղսւրքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
2.2, Գերյարքունիքի մարզ, ք. Գսւվաո, (0264)23423, (0264)22338 §ՅՀ,ՅոզՅ§ե<պՅք6էՅրՁՈ@§տՅւ1.(.։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
23 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թւ1ակաեի Ի1 125-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-ի 1վ1205–Ա ՌՐՌՇՈԻՄԸ 
ՈՒԺԸ ԿՌՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՊԵՏՐՌՎԻ ՓՈՂՈՑ, 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ 
ԹԻՎ 50 ՀԱՍՑԵԻ ԿԻՍԱՔԱՆԴ ԱՆԱՍՆԱԳՈՄԻ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՏԿԱՑՎԱ՚Ծ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՄՈ ՎԱՆԻԿԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Պ,եկւսւ|արւ|ևւռւ| ՀՀ հոդւսյին օրեեսգրքի 64-րդ հոդվսւծի 8 ֊ր դ  ն 9-րդ կեւոերի, «Հայասաաևի 
Հսւևրապեսաւթյաև հողային օրեեսդրբում լրացումներ ե փուիոխություեեեր կսւաարելու լքսւսին» 
04.10.2005թ. րեդուեված ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրեեթի 23-րդ հոդւ|ածի, Տեղական Իևքնակւսռւսւիււրմաև 
Մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվւսծի 24) կեաի պահանջներով, ՀՀ կւսռւսվարությաև 2006 թ ֊ի  
նոյեմբերի 30-ի «ՀՀ Գեդւսրքունիքի մւււրդի Գավառ քւսդսւքայիև հւսմայնքի (բնսւկւսվւււյրի) 
դլխւսվոր հաւռակազիծր հւսսաաաեյա. լքւսսիև» Ի1 1727-Ն որոշմամր հսաւռււււու|ած դլխւսվոր 
հւսաակւսդծով և հիլքք ընդաևևլով ՀՀ Գևդարքու ևիքի ւհււրզ ք. Գավառ Պեարովի ւիողոց, 2 ֊ր դ  
նրբանցք թիվ 50 հասցեոււք ցանւխղ կիսաքանդ աևւսսնւււդուքի սեփակսւնաաևր Կամո Վանիկի 
Սւււրդււյսւնի /ծնված 18.04.1963թ./ դիւհւսքր, «Հայր ն որդի Դավոյւոննևր» ՄՊՐ կողմից ւռրվւսհ 
հողւսւ1ւււսի ու շևևք֊շինությունների հատակագծերը, որի հւսւքւսձւսյն քւսղաք Գւսվւսռ Պեարովի 
փողոց, 2-րդ նրբւսևցք թիկ 50 հասցեում գտնվոդ րնդհւսևուր հողամւսսը չաւիադրվևլ Է 
/ծսւծկււպիր 05-001-0334-0008/, ւևււկերեսը ւիւսսւռացի կազմում Է 0.22595հա, ինչպես նաև հաշւ|ի 
առնելով, որ փւսստսւցի օցսապործվոդ 0.22595հա մակերեսով հոդամաււը չի ցւռնվոււք ՀՀ 
հողային օյւևևւպրքի 60-րդ հոդվւսծով ււսւհմանւլած ւււսհլքւսնւււփակոււքների ցսւնկում, ինչւդես 
նւսհ ինժևներւստրւսևսւդորաււդին օյդեկւոնևրի օտսւրմւսն զոտիևերում, չի ւսռաջսւցևում 
ս եր ւ| իտ ու ա, որոշում եմ

ԼՈւժը կորցրւսծ ճւսնսւչեյ Գսսփսռ համայնքի ղևկւսվարի 2022 թվւսկւււևի դեկտեմբերի 2 9 ֊ ի թիվ 
1205-Ա որոշուլքր։
2. Գւււվսա հալքայնքի Պեարուփ փողոց 2՜րդ ևրբւսնցք թիվ 50 հաււցեում դւռնվող 0.22595հւս 
լքւսկերեսով հոդաւքլւաի նւդւսւուսկային ն դործսանւււկաև նշսւնւււկություևր 
հւսմաււլաւռւսււխւււևեցնե| հւսսւոաւոված դլխւսվոյւ հատւսկւսցծին։
3. Վերականգևեյ Գավւսռ քւսդւսքի Պևւորովի ւիողոց, 2-րդ նրբւսևցք թիվ 50 հւսսցեոււք դտնվոդ 
զույբւսյին միւււվոյւի ևկսաււքաւքբ Կւսմո Վանիկի Սւսրգււյանի /ծևւիսծ 18.04.1963թ./ 
հոդօդտւսդործւքւսն իրւսվունքը կիսւսքւսևդ ւսնւււսնսպոմի կառուցմւսն և սււլւսսւսյւկմւււն հւսւքւսր 
հւսակացված 0.22595հւս լքւսկերեսով հոդսսքւսսի դույքւսյին իրւսվուևքևերր ճսւնւսչեւով ևյււս



սեփականությաե իրավուևթյւ 0.22595հսւ ընդհանուր մակերեսով հողսւմասի նկատմամբ 
համաձայե «2.այաստսւնի 2աևրսւպետությաև հողային օրնեսզրքում լյսսցումեեր ն 
փոփոխա թյուևևևր կաաարևլու մասին» 04.10.2005թ. ըևղուևված 2.0-199-Ն ՀՀ օրեևքի 
տրամադրևլ անհատույց սեփակսւնությաև իրավուևք, հողամասը սեփականությաե իրւսվուևքով 
անհատույց ձեռք րևրեյուց հևտո հողսւմասի կամ ղրսւ մասի առուվաճառքի, ևվիրատվությսւև, 
փոխսւնակման կամ իրավաբանական սւնձանց լուծարումից հետո նրսւ հիմնւսղիրներիե 
(մասնակիցներին) հանձնմսւև, այդ թվում՝ պւսրտաաևրերի պահսւնջնեյփ բավարւսրմսւն կամ 
րռեազանձմաև հեաևանքով հոդամասի իրացմսւև (այդ թվում դրսւվսաուի կոդմից 
րռևագաևձման հեաևանքով հողամասը դրավւսաուից ձեռքբերմւսն) դեպքոսք անկախ այն 
հանգամաևքից, թև հողամասը ձեռք է քեըվևլ հատուցմամր կամ անհատույց, ձեռք քերողը 
պետական կամ համայևքային րյուջե սյետք է վճարի հողամւսսի տվյսղ պւսհին գործող 
կսւղսւստըային արժեքը։
4. Անշարժ ղույթին տրամաղըեյ Գավսա համայնք Պետրովի փողոց 2-ըղ նրբանցք թիվ 50 
հսացեև։
5. Սայև որոշումը ներկայացնել 2.2. անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավուևքևերի պետական 
զրաևցում կատւսրելու համար։
6. Բրոշմսւև կւստարմաև հսկողությունր դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Րոշյաևի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20-2Յթ. ք/ՀՀՀ/
ք.Գսւվսա



ՀԱՅԱՄՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայսատաեի ձաևրապետությսւև Գեղարքուևիքի մարզի Գավաո համսղևբ
22, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՅ§հՅզՅբ6էՅրՅՈ@§րոսմ.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
23 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 126-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2 0 ֊Ի  ԹԻՎ 1158-Ա 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈԻԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔ ՍԱՐՈԻ1սԱՆ Մ. 

ՄԱՇՏՈՑԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 30 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՌՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելռվ Տեղական Ինքևակառավարմսւն Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Կառավարությաև 29.12.2005թ. որոշմսւն, 18.05.2006յՁ. «Ինքնակամ 
կառույցների օրինականացմաև և տնօրինմւսն կւսրղր հաստատեյու մասին» թիվ 912-Ն 
որոշմևերի պահանջներով, հիմք ընդուևեյով ինքնակամ կսաույցևերի հաշվւսռման տվյսղևերի 
մուտքագրման ծածկագիրը 202283ՕԼ8Օ; մուտքաղրված 09.12.2022թ ն Հւսսմիկ Մալխասյանի 
/ծնվւսծ 05.08.1966թ–ին/ ղիմումը, «Դավիթ Առաքեյյան» Ա Ձ ֊ի  կողմից տրված հողամասի ու շեևք– 
շինությունների հատակագծերր, որի հսւմաձայն Գավառ համայնք Սարուխանի Մ. Մաշտոցի 
փողոց թիվ 30 հսւսցեում ղտևվող ըևղհանա ր հողամասը չափագրվել Է /ծածկագիր 05-078-0171 - 
0011/, որր Հասմիկ Մւպխւսսյաեիև /ծևված 05.08.1966թ ֊ին/ սնփակաևության իրսւվունքով 
պւստկանող հողամասն Է և հաշվի առնելով, որ ինքնակամ կառուցված 708.5 քմ արտաքաին 
/598.1 քմ ներքին/ մակերեսով բնակելի տունը ե օժանդւսկ շինությունները /կառուցված 2020թ–իև/, 
որի կառուցմաև ու սպասսւրկմաև համար անհրաժեշտ հողամասը չի գտևվում ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 60-րղ հոդվածով սահմանվսւծ սահմաևափակումների ցաևկում, իևչպևս ևաե 
ինժևներաարանսպորաային օբյևկաների օտարման գոտիևերում, չի սաաջացևում սևրվիտուտ, 
որոշում եմ

1. Ուժը կորցրսւծ ճսւնաչել Գավսա համայնքի ղեկավարի 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 
1158-Ա որոշումը։
2. Հասմիկ Մալխասյանի կողմից ինքնակամ կառուցված 631.4 քմ արտաքաին /533.4քմ ներքին/ 
մակերեսով բնակելի տունը /կառուցված 2020 թ-ին/, 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի համար 1028 /մեկ 
հագար քսսւևութ/ ՀՀ ղրամ սահմանվսւծ վճարով, ընղհամենը 631.4 քմճ1028-649 100 /վեց 
հւսրյուր քառասունիննր հագար մեկ հարյուր/ ՀՀ ղրամ, իսկ 77.1 քմ արտաքաին /64.7քմ ներքին/ 
մակերեսով օժանղակ շինությունները /կառուցված 2020 թ-ին/, 1 /մեկ/ քառակուսի մետրի 
համար 616,8 /վեց հսւրյուր տասնվեց սւմբողջ ութ տասնորդական/ ՀՀ ղրամ սահմանվսւծ 
վճարով, րևղհւսմեևր 77.1 քւԱ616.8-47 600/քառասունյոթ հազար վեց հարյուր/ ՀՀ ղրամ, 
րնղհանուր 649 100 + 47 600-696 700 /վեց հւսրյուր ինսունվեց հազար յոթ հւսրյուր/ ՀՀ ղրամ 
վճարով ճսւնաչել օրինական։



3. Որոշմսւն ընդուևմաև օրվաեից օրինականացման համար սահմւսնվւսծ վճարները՝ 60-օրյսւ 
ժամկնաում չվճսւրելու ղեպքում որոշումը հսւմարվում է ուժր կորցրսւծ։
4. Շևեր շիևությունները չեև հակւսսում քաղաքաշինսւկան ևորմերին և դրաևց մակերեսները 
որոշ կում եև քարաեզսպրմաև, գեողեզիսւյի, չափազրման /հաշվսամաև/ ն հողաշիևարարությսւն 
գործունեութիւն իրականացնելու իրավունր ունեցող կագմակերպա թյունևերի/սւնձի/ կոդմից 
արված հաաակագհերին համապատասխան։
5. Սույև որոշումր ներկայացնել ՀՀ Կսաավարությանև առրնթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի Գեղարքուևիքի մարգային ստորաբաժանում՝ գույրայիև իրակուևքնևրի 
պետական գրսւնցում կատարեյու համար։
6. Որոշմսւն կատարմաև հսկողություևը դնել Գսւկսա համայնքի դևկավւսրի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՃԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2053թ ձ ւ ,
ք. Գավսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասէր։սւեի Հաևրապեաությսւն Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVԶր^^Ջ§եՋ^Ձր0է^րՅՈ@§աՋ^1.^օա

Ղեկավարվելով «Տնղակաե իևքեակառավարմաե մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հոդվածի 1 ֊ի ն  կետի 
24) ֊ր դ  ենթակետով, ՀՀ կառավարության «ՀՀ քաղաքայիև և զյուղակաև բնակավայրերուն 
ևերբնակսւվայրային աշխարհագրական օբյեկաևերի անվաևսւկոչման, անվսւնսսիոխման, 
անշարժ զույքի՝ ըսա դրա զանվելու ն /կամ/ աեղակապմսւև վայրի համարակալման, 
հասցեավորմաև ու հասցեների պետական զրսւնցման կարզր հաստատելու և հասցեների 
զրսւնցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
զլացումներ և փոփոխություններ կատսւրելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ ֊ի  Ի1 233-Ն 
որոշմամբ, որոշումեմ

1. ՀՀ Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնքի /կազսատրային ծածկագիր 05-001-0683-0083/ 
համայնքւսյին սեփակաևություն հանդիսացող հոդամսւսից սաանձնացևելարդյունաբերության 
րնդևրթօգտւսգործման և այլ արտսւդրական նպւստակային նշանակության, գյուդատևտևսակաև 
սւրտադրական օբյեկտևերի զործառնական նշանակության 0.95185 հա մակերեսով 
հողատարածքր և տրամադրել Գսւվառ համայնք, թիվ 1 հողամաս հասցևն։
2. Սույն որոշումը հիմք Է պետական գրսւևցում ստանալու համար։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
23 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 127-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.ւսյսւսւռանի ձաևրապետությաե Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվաո համայնք

ԼԼ, Գեզարքուեիքի մարզ, ք. Գսւվաո, (0264)23423, (0264)22338 §^VՁր^^Յ§հ^^^բ0է^րՁՈ(5)ջաՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
23 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 128-Ա

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԵԼԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 9 ձԱՍՑԵԻՑ 2.ԱՐԱՎ ԸՆԿԱԾ 
2.ԱՏՎԱԾՈԻՄ 2.ԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 2.ՈՂԱՄԱՄԻ ՎՐԱ 

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆԸ 2.ԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 2.ԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ 2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Իևքևակսասւվարման Մասին ԼԼ օրենքի 35-րդ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ԼԼ Քաղաքացիական օրևնսզրքի 188-րղ հոդվածի 4-րդ և 5 ֊ր դ  կետերով, ԼԼ 
կսաավարության 29.12.2005թ. «ձայասւռանի Հաևրւսպետության քադւսքային ե զյուդական 
րնակավայրերում ներբևակավայրայիև աշխարհագրական օրյեկտների անվանակոչման, 
անվանւսփոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ դրսւ զտնվելու և /կամ/ տեդակայման վայրի 
համսւրակսդման, հասցեսւվորման ու հսւսցեևերի պետական զրանցման կարզր հաստատէդ ա ն 
հասցևևերի զրանցմսւն լիսւզոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
յրացումևեր և փոփոխություններ կատարելու մասին ԼԼ կսաավարության 25.02.2021 թ-ի 233-Ն 
որոշումներով, «ձայ սա տանի հանրապեսաւթյան կւսոավարության որոշումր պետական կամ 
համսւյնքայիև հողամասերում զտնվոդ ինքնակամ կստույցների ևկաամամր պետությսւև կամ 
հսւմայնքների սեփականության իրավուևքի պետական զրանցմսւն կարզր հաստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կստույցների օրիևակաևացմաև ն տնօրինմսւն կարզը հաստատելու 
մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով, հիմք ըևդուևելով որսւկավորում ունեցող ւսևձ Արշակ ձենրիկի 
Դավոյաևի /որւսկավորման վկայականի համար 0119 արված 27.02.2012թ./ կողմից 16.01.2023թ– 
իև տրված ինքնակամ շինություևները հաշվսաված լիևև|ու վերաբերյալ չաւիսւզրմաև տվյսղևերի 
մուտքազրման 20238ՂԲ4ՐՍ ծածկւսզիրր, ինքնակամ կառույցն իրակւսնացրած սւևձ Աշուո 
Ս՜սւմիկոնի Րաղեյաևի դիմումը՝ Գավսա համայնքի Կաբելւսզործների փողոց թիկ 9 հասցեից 
հարաւ) րնկսւծ հատվսւծում իր կողմից ինքնակամ կաոուցված 26.1 քմ. արտաքին /17.8 քմ. 
ներքին/ մակերեսով տնտեսական շինություևը օրիևականսւցևելու մասին, իևչպես նսւև հւսշկի 
առնելով, որ շինություևը կաոուցված Է համայևքայիև սեփակաևություն հանդիսացող 
հողսւտարածքի կրւս, ոքի կառուցմաև ու սպասարկման հսւմար անհրաժեշտ հողամասը փ 
զտևւիոմ ԼԼ հողային օրենսզրքի 60-ըղ հողվածով սահմանված սահմանափւսկումների ցւսնկում, 
ինչպես ևւււն իևժեներատրանսպորտային օրյեկտների օտարման կամ անվտաևզության 
զոտիներում, չի աոաջացնում սևրվիտուտ և կառույցը պւսհպւսնելը չի խախտում այլսւևձաևց 
իրավուևքնևրը ն օրենքով պսւհպանվող շւսհերը կամ վտանգ չի սպառնում քաղսւքացինևրի 
կյւսնքիև ու սաողջությսւնր, որոշում եմ



1. Գւսվւսռ համայնքի Կսւբելազործների փողոց թիվ 9 հասցեից հարսւվ զտնվող համայնքսւյիե 
սեփականություն հանղիսացող 0.01080 հւս մակերեսով բնակավայրևրի ևպատակայիև 
ևշանւսկությսւն բնակելի կւսռուցապւստւքան զործսաևակաե նշանակության հողսւմասի վրւս 
ինքնակամ կսաուցված 26.1 քմ. արաաքիե/17.8 քմ. ներքին/ մակերեսով տնտեսական 
շիևություևը համարել համայևքայիև սեփականություն հսւմաձայն կից ներկայացվող 
հողսւլքասի և շիևություևների հւստւսկազծերի։
2. Գւսվւսռ համայնքի Կարելսպործների փողոց թիվ 9 հասցեից հսւրւսվ զտնվող հւսւհսյնքային 
սեփականություն հանղիսացող 0.01080 հա մւսկերևսով բևակւսվւսյրևրի նպատակայիև 
նշանակության հողամսւսի վրսւ ինքնակամ կսաուցված 26.1 քմ. արտաքին /17.8 քմ. ներքին/ 
մւււկերեսով տնտեսական շիևություևր ճսւնւսփյ օրինական։
3. ճողւսմասի զործսանսւկաև ևշանակություևր բնւսկւսւիսյրևրի սւյլ հողւստևսքից վախել բնակելի 
կւսռուցապատմւսև հող ա տ ե սքի:
4. Օրինական ճւսնսւչվտծ տնտեսական շինությսւնը տրւսմաղրեյ Գավւսռ համայնք, 
Կարելսպործների փողոց, թիվ 9/66 հասցևն։
5. Օրինակւսևացված 26.1 քմ. արտաքին/17.8 քւ(. ներքին/ մակերեսով տնտեսական շիևություևր 
զնմսւն ևախապատվությսւն իրսւվանքով/ուղղակի վաճառքի միջոցով/ տրամաղրելու մասին 
զրավոր առաջարկա թյուև անել ինքնակամ կառույցև իրականսւցրած անձին Գավառ, 
Գ.Միքայե|յան 1 փ. 1 ւսնցղ. Յհասցեի բնակի) Աշոտ Մամիկոնի Բ-աղեյանին։
6. Սույն որոշումր ներկայացնել ՀՀ անշսւրմ զույքի կւսղսատրի պետական կոմիտեի անշարժ՛ 
զույքի զրաևցմաև միասնական սաորւսբաժանում՝ զույքային իրավունքևերի պետական 
զրանցում կատսւրելու համար։
7. Բրոշման կատարման հսկողությունր ղևել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՃԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20
ք.Գսւվստ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւնի Հաերապեաոևթյաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՅլփՋզՁքօէՋրՋՈ@լ>ւրամ.<;օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
23 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Իէ 129-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՇՆԱՂՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 5 ՀԱՍՑԵԻՑ ԱՐԵՎԵԼՔ ԸՆԿԱԾ 
ՀԱՏՎԱԾՌԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ 

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ԵՎ ԾԱԾԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 
ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱՂՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկաւ)ստվելով Տեղական Ինքնակսասւվարմաև Մասին ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրեևսզրքի 188 ֊րղ հողվածի 4-րղ ն 5-րղ կետերով, ՀՀ 
կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հաևրապևտությաև քաղաքային ե զյոպակաև 
բնակավայրերուն նևրրնակավայրւսյին աշխարհազրսւկաև օբյեկտների անվաևակոչմաև, 
աևվանափոխության, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրւս զտնվելու և /կամ/ տեղակւսյման վայրի 
համւսրակալման, հսւււցեսււ|որմսւն ու հասցևների պետական զրանցման կւսրզր հսատատև|ու ե 
հւսսցենևրի զրանցման յիսւզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լրացումներ ն փոփոխությունևեր կատարևլու մասին ՀՀ կսասւվարու թյաև 25.02.2021 թ՜ի Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստսւնի Հաևրապետությւսն կստավւսրությսւն որոշումը պետական կամ 
համայևքային հողամւսսերում զտևվող ինքնակամ կսաույցների նկւստմւսմր պետությւսև կսւմ 
համայնքների սևփւսկւսևության իրակուևքի պետական զրանցման կսւրզը հաստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կսաույցների օրինակսւնացմւսև և տնօրինմւսն կւսրզր հաստատելու 
մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով, հիմք ընղուևնլով ոյւսւկավորում ունեցող ւսևձ Արշակ Հևնրիկի 
Դավոյւսևի /ոյւակսւվորմւսև ւ|կւսյակւսնի համայւ 0119 տրվսւծ 27.02.2012թ./ կողմից 12.10.2022թ. 
տրվսւծ ինքնակամ շինությունևերը հսւշվաոված լիևևլու վերարերյայ չափազրմաև ավյւսլնևրի 
մուտքազրմսւն 2022ԼմվՐ2յ 1Հ9 ծսւծկւսզիյւը, ինքնակամ կսաույցն իրւսկանւսցրած անձ Էդուսւրղ 
Սերյոժւսյի Զաքոյսւևի դիմումը՝ Գավսա համայնքի Բոշնաղյան փողոց յւփվ 5 հասցեից արեեւք 
ըևկած հսւտկածում իր կողմից ինքնակալէ կսաուցվսւծ 42.60 քմ. ստտաքին /36.10 քմ. ներքին/ 
մակերեսով ւսւ|տոտնւսկր և 6 .40  քմ. մակերեսով ծածկր օրինակաևւսցնելու մասին, ինչպես նաե 
հւսշվի առնելով, որ շինու թյաևլւ կսաուցվսւծ Է համայևքային սեփակաևություև հանդիսացող 
հողատարածքի վրա, որի կսաուցմւսն ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը չի 
զտնվում ՀՀ հողային օրեևսզրքի 60-րղ հոդվածով սսւհմաևված սւսհմանափակումների ցանկում, 
ինչպես նաե ինժենևրւստրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ աևվտաևզության 
զոտիներում, չի առաջացևում սևրվիտատ և կսաույցր պահպաևելը չի խախտում այլ անձսւնց 
իրսւվանքևերը և օրենքով պահպանվող շահերը կամ վտանգ չի սպսանում քսպաքացիևերի 
կյաևքիև ու սաողջությանր, որոշումեմ



1. Գաւ)սա համայնքի Բոշնաղյաե փողոց թիվ 5 հասցեից ւսրնելք գտնվող համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող 0.00490 հա մակերեսով րնակավայրնրի նպաաւսկային 
նշաևակության բնակեյի կառուցապտտման գռրծառնակւսև ևշւսևւսկության հողամասի վրւս 
ինքնակամ կառուցված 42.60 քմ. արտաքին /36.10 քմ. ներքին/ մակերեսով ւսվաոտնակը ե 6.40 
քմ. մակերեսով ծածկը համարել հւսմտյևքայիև սեփականություն հսւմաձայն կից նևրկայացվող 
հողամասի ն շիևություևևերի հաաակււպծերի։
2. Գավսա համայնքի Բոշնսւղյան փողոց թիվ 5 հասցեից ւսրնելք ցանկող համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող 0.00490 հա մակերեսով բևակւսվայրերի նպաաւսկային 
նշանւսկաթյւսն հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված 42.60 քմ. արտաքին /36.10 քմ. ներքին/ 
մակերեսով ւսվաոանակր ն 6 .40  քմ. մակերեսով ծսւծկր ճանսւչևլ օրինական։
3. ձողսւմասի ցործառևակաև նշաևակություևր րնակւսվայրևրի այլ հողսւաեսքից փոխել բնակելի 
կ ա ռո ւց ապ աամւսն հողսւ ա ևս քի:
4. Օրինական ճանաչված ավտոտևւսկիև և ծւսծկին տրւսմադրել Գավառ համայնք, Բոշնսւղյան 
փողոց, 1-իև ւիւսկուղի, թիվ 5/21 հասցեն։
5. Օրիևակաևացվսւծ 42.60 քմ. արտաքին /36.10 քմ. ներքին/ մակերեսով ւսվաոտնակը ե 6 .40  քմ. 
մակերեսով ծածկը ցնմւսն ևախւսպատվության իրավունքով /ուղղակի վաճառքի միջոցով/ 
տրամաղրելա մասին ցրավոր սաաջարկության անել ինքնակամ կաոույցն իրականացրսւծ 
անձիև ք. Գւսվսա, Բոշնսւղյան փ. շ. 5 րն. 2 հսւսցեի բնակիչ էղուարղ Սեըյոժայի Զաքոյանիև։
6. Մույև որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ գույքի կւսղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքևերի պետական 
գրանցում կատարնլու համար։
7. Որոշմսւն կւստւսրման հսկողությունր ղևել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւևի վրա։

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

/2 ,է Հ  ̂ .ւ /ս ւ Հ /^ ,
ք.Գավսա



ՀԱՅԱՄՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստւսևի Հաևրսւպետությաև Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեզարքունիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 §^VՅր^^Ջ§հՋ^Ջբ6էՁրՋՈ( )̂§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
23 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաևի Ի1 130-Ա 

ՀԱՄՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվելով «Տեզակսւն իևքնակառսւվարմաև մասին» ՀՀ օրեևքի 35-րդ հոդվածի 1 ֊ ին կետի 
24)–րզ ենթւսկետով, ՀՀ կսատվարւււթյաև «ՀՀ քսպւսքային և զյուզսւկաև բնակավայրերուն 
նևրրնակավայրային սւշխարհազրակւսև օրյեկտևերի սւնվւսևակոչւ1ան, աևւիսևաւիւվսւքւսև, 
անշարժ զույքի՝ րստ ղրա զտնվեյու և /կամ/ տեզակապմաև կայքի հաւևսրակսւլմաև, 
հասցեավորմսւն ու հասցեների պետական զրսւնցման կարզր հսատսւտելու և հասցեների 
զրսւնցման լիազոր մսւրմիև սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն ոյաշմաև մեջ 
լրացումներ ե փոփոխություևներ կւստարևլու մասին ՀՀ կառւսվւսրությւսև 25.02.2021 թ ֊ի  հ1 233-Ն 
որոշլքաւքբ, որոշումեմ

1. ՀՀ Գեդւսրքուևիքի մարզի Գավսա համայնքի /կսպաստրային հւսծկւսզիր 05-001-0167-0001/ 
հաւքւսյևքայիև սեփւսկւսնաթյուն հւսնզիսւսցող հոդսս(սւսից սաաևձևացնևլ 0,01150 հւս 
մակևրևսոկ հոդսւտարածքր և տրւսմազրևլ Գւսկսա համայնք, Արծվաքսւր Թսպամաս Սազսւյու 
ւիույոց 3-րդ նրբւսևցք թ ի կ 12 հւսսցեև։
2. Հոդւսւքւսււի զոյւծաոնւււկւսն նշւսևակությունր րնւսկակայրևրի ւււյլ հոդւստեսքից փոխել 
հւսսարակական կւսռուցւսսյասււքւսն հոդատևււքի։
3. Սույև որոշումը հիմք Է պեաւսկւսև զրւսնցուլք ստանալու

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

բ.Գսս(աո


