
ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ճայ սատանի Հաևրապետությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գսւվսա համայնք

ՀՀ, Դեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 &^ՋոզպփՅզՁթօարՋՈ(5)§աՋւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
23 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւնի 14 131-Ա

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՎԱՄԱՍԻ ԿԱՐԵՑԱՆ ՓՈՂՈՑ 6-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 2 
ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ Կ ԱՈ֊ՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱԼՅԱ ՀԱԿՈԲԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավսւրվելով «Իրավուևքը եսւսաաաոզ փասաաթղթերը չպսւհպանված անհատական 
բնակելի տների կարզսւվիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀՀՕ-117-Ն օրեևքով, «Նորմատիվ 
իրսւվական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հարկածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
իևքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվւսծի 24) կետի և ՀՀ Կառավարության 
29.12.2005թ. «Հւսյաստաևի Հւսևրապետա թյան քաղաքսւյին և զյուդակաև բնակավայրերուն 
նևրբնակակայրայիև աշխարհազրակաև օրյևկտների անվաեակոչմսւն, անկանաւիոխա թյան, 
անշարժ զույքի՝ ըստ դրսւ զտնկեյու ն /կւսւե տեդակայմաև վւսյրի համարակսւլմաև, 
հւսսցեակորմաև ու հասցևնևրի պետական զրաևցմսւև կւսրզը հաստատելու և հասցեևևրի 
զրսւնցման փազոր մարմին սահմանեյու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսն ւէեջ յրացումևեր և 
փուիոխություևներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021յ9 ֊ի 14 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընդունելով 18.01.2023թ. տրված Գափսռի հողային րարեփոխումևերի և 
սեփականսւշնորհւքաև հանձևւսժոդովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումից քսւդվածքը, ըստ օրենքի 
ժաոաևզությաև իրավունքի վկսւյազրով/տրված 28.12.2021թ./ զույքի ևկսւտմամբ ժառւսևզ Վալյւս 
Հսւկոբի Հակոբյսւնի /ծնւ|սւծ 02.01.1953թ./ դիլքումր, «Հայր ն որդի Դավոյանևեր» ՍՊԸ-ի կողլքից 
տրվսւծ հոդամասի ու շևևք֊շիևա յդուննևրի հատւսկազծևրր, համսւձայն որոնց Գավսա 
համայնքի Հսւցառւստ թադաւքասի Կարեյւսն փողոց 6-րղ նրբանցք թիվ 2 հասցեում զտևվող 
ընդհանուր հողամասր չափսւզլւվևլէ, հսւտկացվելէ 0.1 հա, ինչը փասասւցի կազլքոււք է 0.11156 
հա, որը Վայյա Հակոբի Հւսկոբյւսևիև /ծնվւսծ 02.01.1953թ./ (1ւսռանզության իրսսխւնբով 
ւղատկանող հողամասն է հ հաշվի առնելով, որ օրինսւկւսն կւսռուցվւսծ 247.1 քլք ընդհանուր 
մակերեսով շենք-շինությունների /կւսռուցվսւծ 1959– 1960թյտ./ կսաուցման ու սպասարկմւսն 
համար անհրաժեշտ 0.11156 հւս հողամսւսը չի զտնվում ՀՀ հողային օրենսզրթի 60-րղ հողվսւծով 
սահմսւնված սահմւսնափակումների ցւսնկում, իևչպես նաև ինժեներւստրւււնսպորտւսյին 
օրյեկտնևրի օւռւսրւքւսն զոտիներոււԼ չի սաաջացևում սերվիտոււո, որոշումեմ



1 . Վերականգնէր Գսւվսա համայնքի ճացսաաա թսւղամասի Կարեյսւև փողոց 6 ֊ր ղ  նրբանցք թիվ
2 եասցեում զտնվող զույքային միավորի նկատմամք Վալյւս ձսւկոբի ձւսկորյւսնի /ծնկած 
02.01.1953թ–ին/ հողօզտազործմաև իրավունքր, բնսւկեփ տան կսաուցման և սպասարկմսւն 
համար հաակացվսւծ հողւսմւսսի զույքային իրավունքները ճանաչելոկ ևրսւ սևւիականու թյւսն 
իրավու նքր 0.11156 հսւ ըևղհաևույւ մակերեսով հողսւմասի և օրինական կաոուցված 247.1 քմ 
րևզհաևուր մակերեսով շինու թյա ևևևրի /կաոուցված 1959֊1960թթ./ նկաամւսմբ՝ որպես 
օրինական տիրապետվող զույք։
2. Անշարժ զույքիև տրամադրել Գակստ հւսւքայնք, մսւցաոատ թսպամաս, Կսւրեյան փողոց, 6 ֊ր ղ  
նրբանցք, յ<փվ 2 հւսսցևև։
3. Սույն որոշումր ներկայսւցնևլ ԼԼ անշարժ զույքի կաղսատրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույբի զրւսևցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրւսվունթների պետական 
զրաևցում կասաւրելու հալքւսր։
4. Որոշմւսև կատսղւմւսն հսկողություևր ղնևլ Գւսվսա համայնքի ղեկակւսրի տեղակալ Գ.
Ր-ոշյանի կրա։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հւսնրապեաությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գսւվստ, (0264)23423, (0264)22338 8^3ոզՅ§հՁզՁբ6էՅրՅՈ@§րոՅւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  Զ Ի  Մ
23 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 132-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 48 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ 
ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՌԻԹՅԶԻՆՆԵՐԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄՐ ԼԱՈԻՐԱ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ՄԱՐԳԱՅ ԱՆԻ, ԿԱՐԻՆԵ ՀՐԱՆՏԻ ՏՈՆՈՅԱՆԻ, ՍԱԼՎԻ 
ՀՐԱՆՏԻ ՏՈՆՈՅԱՆԻ, ԳԵՂԱՄ ՀՐԱՆՏԻ ՏՈՆՈՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔԸ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ՀԱՍՑԵԻՆ ԿԻՑ ՓԱՍՏԱՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 0.14502 ՀԱ 
ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈԻՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվելով Տեղական Իևքևակառավարման Մասին ՀՀ օրէնքի 35-րդ հողվածի 24) կեաի 
պահանջներով, ՀՀ Հողային օրևևսզրքի 64 հոդվւսծի 2 ե 3 կևաերի պահանջներով, 28.06.2008թ. 
ՀՕ-117-4. օրէնքի 1-ին հողվւսծով, ՀՀ Կառավւսրությաև 29.12.2005թ. «Հայասաաևի 
Հանրապեաոևթյւսն քաղսւքայիև ն զյուղւսկան բևակավայրերում ներբևակավայրային 
աշխարհագրական օբյեկաևերի անվանւսկոչման, ւսնվաևափոխության, անշարժ զույքի՝ րսա 
ղրսւ զաևվելու և /կամ/ աեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորմաև ու հասցեևերի 
պետական զրաևցմւսն կարգը հաստատելու և հասցեևերի զրանցման լիւսզոր մարմիև 
սահմանեյու մասին» թիվ 2387-4. որոշմւսն մեջ լրացումներ ե փոփոխություևևեր կատարելու 
մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն որոշմւսն պահանջներով, հիմք ըևղունելոկ 
24.1 1.2022թ. ս՜տկած Գավառի հողային րւսրեփոիաւմևերի և սեփակսւևաշևորհման 
հանձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումիդ քաղվածքը և րսա օրէնքի ժառանզության 
իրավունքի վկայազրով/արված 22.09.2022թ–իև/ զույքի ևկատմամբ ժառանգ Գեղամ Հրանտի 
Տոնոյանի /ծևվւսծ 1 2 .0 3 .1987թ–իև/ դիմումը, «Դավիթ Առաքելյսւն» ԱՁ-ի կողմից արված 
հողամասի ու շեևք-շիևություևների հւսաակազծերը, համաձայն որոնց Գավառ համայնքի 
Զարզարյսւև փողոց թիվ 48 հասցեում զանվող ընդհանուր հողամասը չափազրվել է /ծածկագիր 
05-001-0339-0014/, հաակւսցվել է 0.04 հսւ, ինչը փսւսաացի կազմում է 0.19302 հսւ, որից 0.04800 
հսւ հողաաարածքր օրէնքի ուժով հանղիսանում ե Գեղսւմ Հրանտի Տոնոյւսնիև/ծևվւսծ 
1 2 .0 3 .1987թ./ ժառանզության իրավունքով պատկանող հողամասը, իսկ դրան կից փաստւսցի 
ւսվեյ օզտւսզործվող 0.14502 հւս հողամասը ճանաչեյ համայնքային սեփակւսնություն և ուղղակի 
կաճսւոքի կսւրզով 1 ք մ ֊ի  համար հողամասի տվյալպահիև գործող կաղաստրային արժեքի 
30%-ի չափով 154.5 ՀՀ ղրւսմ, օտարել նշվւսծ հսւսցեի զույքի ևկատմամբ ժառանգ Գեղամ 
Հրանտի Տոևոյանիև /ծնվսւծ 1 2 .0 3 .1987թ–ին/ և հաշվի առնելով, որ օրինական կսաուցված 
232.10 քմ մակերեսով շևևք֊շինության /կառուցված 1962–1975թթ֊իև/ կսաուցմաև ու 
սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.19302 հսւ հողամասը չի զտևվամ ՀՀ հողային օրեևսզրքի 
60-րղ հողվածով սսւհմանված սահմաևսւփակումների ցւսնկում, ինչպես նան 
ինժևևերատրանսպորտւսյին օբյեկտևերի օտարմսւն զոտիևերում, >ի առաջւսցևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ



1. Վերականգնէ) Գավառ համայնքի Զարգարյան փողոց թիվ 48 եասցեում գտևվող գույբային 
միսւվորի նկատմամբ Լաուրա Սելղոժայի Սւսրգսյաեի /ծևվւսծ 29.01.1966թ ֊ին/, Կարինե Հրւսևտի 
Տոևոյաևի /ծևվւսծ 1 3 .0 7 .1983թ–իև/, Սւսլվի Հրսւևւոի Տոնոյւսևի /ծևված 1 6 .1 0 .1984թ–իև/, Գևղսւմ 
Հրաևսփ Տոևոյաևի/ծևվսւծ 1 2 .0 3 .1987թ–իև/ հողօգսաւգործման իրավուևքը, բնակելի աաև 
կստուցմաև և սպասսւրկմաև համար հատկացված 0.04 հա մակերեսով հողամասից ավել 
փասասւցի օգտսւգործվող 0.008 հա հողամասի գույքւսյիև իրւսվուևքները ճւսևաչևլով ևրաևց 
սեփւսկանության իրավուևքը 0.04800 հա մակերեսով հողամասի և օրինական կսաուցված
232.10 քմ մակերեսով շեևք-շինություևնևրի /կսաուցված 1962–1975թթ–ին/ նկատմամբ՝ որպևս 
օրինական աիրապեավող գույք։
2. Գսւվսա համայնքի Զարզարյւսև փողոց թիվ 48 հասցեում գտևվող 0.04800 հա հողւստարածքիև 
կից փաստացի ավել օգտսւգործվող 0.14502 հա մակերեսով հողսւմասր ճաևաչել համայնքայիև 
սեփակւսևություն տրամաղրելով Գավառ համայնք, Զարգարյան փողոց, թիվ 48/1 հսւսցեն և 
ուղղակի վաճառքի կւսրգովօտարեյ Լաուրա Մերյոմայի Սարգսյանիև /ծևվւսծ 29.01.1966թ֊ին/, 
Կարինե Հրսւևտի Տոնոյանին /ծևվսւծ 1 3 .0 7 .1983թ–իև/, Սայվի Հրսւևւոի Տոնոյանին/ծևվսւծ
16. 1 0 .1984թ–ին/, Գեղւսմ Հրանսփ Տոնոյանին /ծնվսւծ 1 2 .0 3 .1987թ ֊ին/ հողամասի 1 քմ-ի համար 
կսւղւսստրային արժեքի 30%-ի չափով 154.5 /մեկ հարյուր հիսուևչորս ւսմբողջ հինգ 
տասևորղակւսե/ ԼԼ դրամ ընղամեևը 1450.2x154.5^224100 /երկու հարյուր քսսւևչորս հազար 
մեկ հարյուր/ ԼԼ դրամ Գսւվսաի համայնքասյևտարաևի 900175101345 հաշվեհամարիև վճւսրեյու 
պայմանով։
3. Ր-նսմյևյի տանը տրւսմաղրե) Գավառ համայնք, Զարգարյան փողոց, թիվ 48 հսւսցեն։
4. ճանձնարարեյ աշխւստւսկագմի համապատասխան աշխատակցին օրենքով սսւհմաևված 
կւսրգով Լաուրա Սերյոժայի Սարգսյսւնի /ծնկած 29.01,1966թ ֊իև/, Կւսրինե ճյսսնտի Տոնոյւսևի 
/ծևվւսծ 1 3 .0 7 .1983թ ֊իև/, Սսղվի Լրաևտի Տոնոյւսևի /ծնկած 1 6 .1 0 .1984թ–իև/, Գեղսւմ մրաևւոի 
Տոևոյւսնի /ծևվւսծ 1 2 .0 3 .1987թ–ին/ հետ կնքեյու 0.14502 հա մակերեսով հողամասի ուղղակի 
վաճւսռքի պայմանագիր:
5. Սույն որոշումը ներկայացնեյ ԼԼ անշարժ գույքի կսպաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
գույքի գրւսնցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքւսյիև իրսւվունքևերի պետական 
գրսւնցամ կատսւրևլա համար։
6. Որոշմսւն կասսսրման հսկողա թյուևր դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալԳ. 
Բոշյւսնի ւ|րա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւնի Հանրապեսւա թյան Գեղարքունիքի մարզի Գաւ|առ հւսմւսյնք

ՀՀ, Դեր արքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^տրւզՁ^հՁզՁբ6էՋրՁՈ@քաՋւ1.էօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
23 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ա 133-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏ11ԻԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 35 ՀԱՍՑԵԻՑ ՀՅՈԻՍԻՍ ԸՆԿԱԾ 
ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ 

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏ ՈՏՆԱԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 
ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկաւ|արկելով Տեզսւկաե ԻեբնակսաՆսկարմաև Մասին ՀՀ օրենբի 3 5 ֊ր ղ  հոդկսւծի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքւսցիակւսև օրենսզրբի 188-րղ հողվսւծի 4-րդ ն 5 ֊ր դ  կետերով, ՀՀ 
կւսռւսւիսրությաև 29.12.2005թ. «Հսւյաստաևի Հաևրւսպետու թյան քաղւսբային ն զյուղակաև 
բնակավայրերու մ նևրբնւսկաւ1ւսյրայիև ւսշխարհազրական օյղեկտների ւսևվանակպմաև, 
ւսևվանափոխությսւև, անշարժ զույբի՝ րւսո դրւււ զտևվելու ն /կամ/ տեդւսկայմւսն վայրի 
հւոմւսրւսկա|մաև, հասցեակորլքւսն ու հւսսցեևերի ւզետակւսն զրւսնցմաև կարզր հաստսսոե|ու ն 
հսւսցենևրի զրւսևցմսւն յիսւզոր մւսրմին սւսհմանև|ու լքւսսին» թիվ 2387-Ն որոշմւււև մեջ 
լրացումներ և փոփոխություևևևր կատտրելու լքասիև ՀՀ կւսռււսլարու թյւսև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստանի Հանրապևտության կստավարությսւն որոշումդ պետական կամ 
հաւքւսյնթայիև հողամասերում զտնվող ինբևակամ կստույցննրի նկատմամբ պետության կւսւք 
համւսյնբների սեփականության իրավուևբի պետական զրւսնցլքւսն կսւրզը հւսստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Իևբևակսւմ կււաույցների օյւիևականացմաև և տնօրիևման կարզր հււատատելու 
մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով, հիմբ ընդուևելով որւսկավորում ունեցող անձ Արշւսկ Հևևրիկի 
Դավոյւսնի /որւսկավորմաև վկայականի համար 0119 տրվւսծ 27.02.2012թ./ կոդմից 24.11.2022թ– 
իև տրվւսծ ինքնակամ շինություևները հաշվսաված ւիևելու վևրաբերյալ չափազրմսւև տվյալևևրի 
մուտքազրման 2022Ի16Հք12Օ5 ծսւծկազիրր, ինբևակաւք կաոույցն իրւսկւսևացրած անձ Մաևւսև 
Միշւսյի Գևդոլյանի դիմոււէր՝ Գավառ հաւէւսյնբի Ազատությսւև փողոց թիվ 35 հասցևից հյուսիս 
րնկսւծ հսւտվածում իր կողմից ինքնակամ կսաուցված 39.8 քւ1. արտաքին /27.8 քւ1. ներքին/ 
մակերեսով ավտոտնակր օրինւսկանացնելու ւ1ասին, ինչպես ման հւսշվի ււաևելոկ, որ 
շինությունը կսաուցված Է հւսւքւսյևքային սեփակաևություն հւսևղիսացող հողատարածքի վրա, 
որի կւսռուցմւսն ու ււպասարկման համար ւսևհրաժեշտ հողաւէսւսը շի զտևվում ՀՀ հողային 
օրենսզրբի 60-րղ հողվածով սահմսւնված սւսհմաևափակումների ցսւնկում, ինչպես նաե 
իևժեևերատրաևսպորտային օբյեկտևերի օտարման կամ ւսևվտւսևզության զոտինևրում, չի 
առաջսւցևում սևրվիտուտ հ կաոույցը պահպանելը չի խախտում այլ անձաևց իրաւունքները ե 
օրենքով պւսհպանվող շահերը կամ վտւսևզ չի սպսաևում քաղաքացինևրի կյաևքին ու 
աոողջությաևը, որոշումեմ



1. Գավառ համայնքի Ազսւսւության փողոց թիվ 35 հասցեից հյուսիս ցանկող համայևքայիև 
սեփականություև հանղիսսւցող 0.00368 հւս մակերեսով բևակավւսյրերի նպաաակային 
նշսւևակության բնսւկեփ կաաււցւսպաաման զործսաևական նշանակությւսն հողսւմասի վրա 
ինքնակամ կաոուցված 39.8 քմ. արտաքին /27.8 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը համարել 
համւսյնքսւյին սեփակաևություն հսւմաձայև կից ներկայացվող հողսւմասի և շիևությունների 
հատակացծևրի։
2. Գավառ համայնքի Ազատության փողոց թիւ| 35 հասցեից հյուսիս զտնվող հսւմայևքային 
սեփւսկաևություն հանդիսացող 0.00368 հւս մակերեսով բևակւււվայրևրի նպատակայիև 
ևշւսնւսկությսւև հողսւմասի վրւս ինքնւսկամ կառուցկած 39.8 քմ. արտաքին /27.8 քլք. ներքին/ 
մակերեսով ավտոտևակր ճանւսչել օրինական։
3. հողսւմասի զործսանսւկւսև ևշսւնակությունր բնակւսկսւյրերի ւսյլ հողսւտեսթից փոխել բևւսկևլի 
կաոուցասյւստման հողատեսքի։
4. Օրիևսւկւսև ճսւևաչված ւսվտուռևւսկին տրսսքւսղրե| Գւսկւսո համայնք, Աղատությսւն փողոց, 1– 
ին նրբանցք, 1-ին ւիակուղի, թիկ 78 հսւսցեն։
5. Օրինւսկւււնացված 39.8 քմ. արտաքին /27.8 քմ. ներքին/ ւհսկերեսով սւկտոտնսւկր զնմւսն 
ևախապսւտվությւսն իրւսվուևքով/ուղղակի վաճառքի ւփջոցով/ տրամսպրելու մասին զրսւվոր 
սաաջարկություև անել ինքնակամ կաոույցն իրականացրսւծ ւււնձին ք. Աևւմն, Գրիբոյեղովի ւի. 
շ. 5 բև. 6 հւսսցեի բնակիչ Մւսնան Միշւսյի Գևղոլյանիև։
6. Սույն որոշումր ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կաղաստրի սլետակւսն կուփտեի անշարժ 
զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրավուևքների պետական 
զրսւնցաւք կատարելու հսսքար։
7. Արոշմսւև կատարմսւև հսկողու թյունր դնել Գսւվառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւևի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

20։2ԼԼ թ.
ք. Գսւվառ ՜



ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2.սւյ սատանի 2.անրսւպետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք

22, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §^V^ր^^^§հՋ^Ձբտէ^րՋՈ( )̂§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
24 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 134-Ա

ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ 2.ԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2.ԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱ2.ԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 15-ՐԴ 
ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 7 2.ԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2.ԱՄԱՐ 

ՆԱւռԱՏԵՍՎԱԾ 2.ՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 2ԱԿ11Բ ՄԱՅԻՍԻ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ, ԶԱՐԻՆԵ 2.ԱԿՈԲԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ, ՎԱՐԴԻՆԵ 2.ԱԿՈԲԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ 

ԳՈԻՅՔԱՅԻ4. ԻՐԱՎԲԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ ԵՎ 2.ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

“Ղեկավար վեյ ով «Իրավուևքր հաստատող վաատսւթղթերը չպահպաևվսւծ անհատական 
բնակելի տևևրի կարգավիճսւկի մասին» 10.06.2008թ. ԼԼ 2.0-117-Ն օրեևքով, «Նորմատիվ 
իրւսվական ւսկտերի մասին» ԼԼ օրենքի 1 ֊ի ն  հողվսւծի 2-րղ մասի, «Տեղական 
ինքևակառավարմաև մասին» ԼԼ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի ն ԼԼ Կառավսւրույծյան 
29.12.2005թ. «2.այսատաևի 2 սւ ն ր ւս պ և սա ւ թ յ ա ն քաղաքսղիև ն զյոևղակսւն քնւսկւսվայրերում 
ներքնակակսւյրսւյին աշխարհագրական օբյևկտևևրի անվաևւսկոչմաև, անվաևափոխությսւև, 
անշարժ գույքի՝ ըստ դրսւ զտևվելու ն /կսւմ/ տևղւսկայման վայրի համսւրակալմաև, 
հսացեավորմաև ու հսւսցեների պետական զրանցմսւն կարզը հաստատելու և հասցևևևրի 
զրսւևցման յիւազոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-4. որոշմւսն մեջ յղացումներ և 
փոփոխություևևեր կսւտարևլու մասին ԼԼ կառավարությւսն 25.02.2021թ ֊ի  հ1 233-4. 
պահանջներով, հիմք ըևղուևեյով 16.01,2023թ. տրվսւծ Գավւափ հողային քարևփոխումների ն 
սևփակաևաշևորհմաև հանձնսւժողովի 07.04.1991յո. թիվ 19 որոշումից քսւղվածքը, րստ օրենքի 
ժառաևզությաև իյւսւվունքի վկայսպյ՜ավ/տրվսւծ 29.12.2022թ./ գույքի նկատմամք ժառանգ 2.ւսկոբ 
Մայիսի Մսւրգսւրյանի /ծևվսւծ 06.11.1965թ./ լիւսզորված աևձ 1սաչատուր Վասիլի Դսպոյաևի 
/ծևված 21.12.1965թ–իև/ ղիմումր, «1սսւչսւտուր Ավևյան» ԱՁ-ի կողմից տրվսւծ հողամասի ու շևևք ֊ 
շիևությունևերի հատսւկազծերր, համսւձայն որոնց Գավառ համայնքի 2ացսաատ թաղամասի
2.եևրիկ Աբրահամյան փողոց 15-րղ փակուղի թիվ 7 հասցեում գտևվող րնղհւսևուր հողւսմասր 
չափսպրվեյ Է, հւստկացվև| Է 0.19 հա, ինչք փսւստացի կազմում Է 0.17704 հա, որը 2.ակոբ Մայիսի 
Մարզսւրյանին /ծևվսւծ 06.11.1965թ./ ժսւռանգությաև իրավունքու| պւստկւսնող հողամասն Է ն 
հւսշվի առնելով, որ օրինական կառուցված 377.87 քմ ըևղհւսևուր մակերեսով շենք– 
շինությունևերի /կառուցված 1980թ./ կւսռուցմաև ու սպասսւրկմաև համսւր անհրաժեշտ 0.17704 
հա հողամւսսը չի գտևվում ԼԼ հողային օյւևևսգրքի 60-րղ հողվածով սահմսւևված 
սահման ափ ա կո ւ մներ ի ցսւնկում, իևչպևս ևաև իևժեևնրսոորաևսպորտային օբյեկտևևրի 
օտւսրմաև գոտիևևրում, չի սւռաջացևում սևրվիտուտ, որոշումեմ



1. Վերականգնէ) Գավսա համայնքի Հացաոատ թագամասի ձեևրիկ Աքրւսհամյաև փողոց 15-րդ 
փւսկուդի թիվ 7 հւսսցեում գտեվոդ զույքւսյին միավորի նկսւտմամր 2.սւկոր Մայիսի 
Մսւրգարյանի /ծնված 06.11.1965թ–իև/, Ջարիևե ձակորի Մարզարյանի /ծեփած 11.09.1991թ–ին/, 
Վարդինե 2ակոբի Մսւրգարյանի/ծնվւսծ 18.12.1992թ–ին/ հողօգտսւգործման իրւսվունքը, րնսւկեյի 
տան կսւաււցման ն սպասսւրկմսւն համար հսւակացված հողամասի գույքային իրւսվուևքները 
ճանսթևլով ևրաևց սեփսւկաևու թյան իրավուևքը 0.17704 հսւ ընդհանուր մակերեսով հողամասի 
և օրինական կառուցված 377.87 քմ ընդհանուր մակերեսով շինույդունների /կսաուցվսւծ 1980թ./ 
ևկսւամամբ՝ որպես օյ՜փևակւսև ւոիրապեսււ|ոդ գույք։
2. Անշարժ գույքին տրսւմսւղրեյ Գսւվաո համայնք, ձացսաատ թսւղամսա, ճենրիկ Աբրահամյան 
փողոց, 15-րդ փւսկուդի, թիվ 7 հասցէն։
3. Սույն որոշումը ներկայացնէ) ԼԼ անշարժ գույքի կադւսսսւրի պետական կուքիսւևի անշարժ 
գույքի գրւսևցման միասնական ստորաբւսժաևում՝ գույթւսյին իրավունքևերի պետական 
գրսւնցում կատսւրելու հաւհսր։
4. Մրոշման կւստարմաև հսկոդություևը դնել Գավսա հւսմւսյքնի ղեկավարի տեղակալԳ. 
Բոշյանի վըւս։

ԳԱՎԱՌ 2.ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյասաաեի Հանրապեաությաե Գեղսւրքունիքի մարզի Գավար) համայնք

ՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գսւվսա, (0264)23423, (0264)22338 8^ՋոզՁ§եսզսբ0Աւրաւ@§աՁմ.շօտ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
24 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակսւևի Ի1 135-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏՈԻԹՅԱՆ 2-ՐՂ ՓՈՂՈՑ 2 ֊Ր Դ  ՓԱԿՈԻՂԻ ԹԻՎ 2 ՀԱՄՑԵԻՑ 
ՀՅՈԻՍԻՍ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկւսվարվելով Տեղական Իևքնակստակարման Մասին ՀՀ օրևևքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրևնսզրքի 188 ֊րղ հողվսւծի 4-րղ հ 5 ֊ր ղ  կետերով, ՀՀ 
կսաավւսրոևթյաև 29.12.2005թ. «Հայսւստաևի Հաևրւսպեսաւթյան քաղւսքային ե զյուղակւսն 
քևակավւսյրերում ևերրնակավայրայիև աշխարհւսզրական օրյեկտևերի աևվանսւկոչման, 
սւնվանափոխության, աևջսւրժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու ն /կամ/ տեղւսկայման վայրի 
համարսւկսւլման, հասցևավորման ու հւսսցևևերի պետական զրանցմսւև կարզր հսւստաաեյու ն 
հասցեների զրանցմսւև յիսւզոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմւսև մևջ 
յրացումներ և փոփոխություևներ կւստարևլու մասին ՀՀ կսաավարությւսն 25.02.2021 թ ֊ի  Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հայսատսւևի Հանրապետության կսաավարությսւն որոշումր պետական կամ 
համսւյնքային հողամասերում զտնվող ինքնակամ կւսոույցների ևկատմւսմր պետությսւն կամ 
հւսմայնքների սեփականաթյան իրավունքի պետական զրւսնցման կսւրզր հաստատելու ւ1սաին» 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կւսոույցների օրիևւսկանացման և անօրիևմաև կարզր հաստատելու 
մասին» թիվ 912-Ն որոշա մներով, հիմք ըևղունելով որակսւվորում ու նեցող անձ Արշակ Հևևրիկի 
Ղավոյանի /որակսւվոյւման վկայականի համար 0119 տրված 27.02.2012թ./ կողմից 17.01.2023թ– 
ին տրված ինքնակամ շինություններր հաշվւսովւսծ յինելու վերաբերյսղ չսւփազրմաև տվյւսլևերի 
մուտքսսյրմսւև 2023111/034/9՝/ ծսւծկազիրր, ինքնակամ կաոույցն իրակաևացրած անձ Մովսես 
Այեքսսւնղրի Գր1ւզորյաևի ղիմումր՝ Գավսա համայնքի Ազսւտությաև 2-րղ փողոց 2-րդ փակուղի 
թիվ 2 հւսսցեից հյուսիս րնկսւծ հսւտվածում իր կողմից ինքնակամ կսաուցված 39.6 քմ. արտաքին 
/32.7 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտևսւկր օրիևակւսնացնելու մասին, ինչպես նան հւսշվի 
սաներով, որ շինությունր կաոուցվւսծ ե համսւյնքային սեփակաևություն հանդիսացող 
հողատարսւծքի վրա, որի կսաուցմւսն ու սպասսւրկմսւն համար անհրաժեշտ հողամւսսը չի 
(յտնվա մ ՀՀ հողային օրենււզրքի 60-րղ հողվսւծով սահմանվսւծ սսւհմանսւփսւկոևմների ցւսևկում, 
ինչպես նան իևժեևերսւտրանսպորտային օքյևկտևերի օտսւրմսւև կսւմ տնվտսւնզության 
զոտիներում, չի աոաջացնում սերվիտուտ հ կսաույցը պահպսւևելր չի խախտում այլանձանց 
իրսւվունբները և օրեևքով պահպւսևվող շահերը կսւմ վտանզ չի սպսանում քաղսւքացիևերի 
կյաևքին ու առողջությաևը, որոշումեմ



1. Գավառ համայնքի Ազաաությաե 2-րդ փոդոց 2-րղ փւսկուդի թիվ 2 եասցեից հյուսիս զտևվող 
համայևքայիե սեփակաևություն հանդիսացող 0.00396 հսւ մակերեսով բևակավայրերի 
նպւստակային նշանակության բնակելի կսաուցսւպատմաև զործւսռնւսկան ևշանակության 
հողամասի վրա ինքնակամ կսաուցփսհ 39.6 քմ. արտաքին /32.7 քմ. ներքին/ մակերեսով 
ավտոաևակը համարել համայնքային սեփակաևություն համաձայև կից ևերկայւսցվող 
հողամասի ն շիևությունևերի հւստակագծերի։
2. Գավսա համայնքի Ազաաությաև 2-րղ փողոց 2-րղ փակուղի թիվ 2 հասցեից հյուսիս գանվող 
համայնքային սեփակաևություն հանդիսացող 0.00396 հա մակերեսով բևակավայրերի 
նպւստակային նշանակության հողամասի վրա ինքնակամ կառուցվսւծ 39.6 քմ. արտաքին /32.7 
քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտևակր ճւսնաչեյ օրինական։
3. ձողամասի զորհւսռնւսկան ևշսւևակությունր բնսւկւսվայրերի այլ հողսւտեսքից փոխել բնակելի 
կւսռացապատման հողատեսքի։
4. Օրինական ճւսևաչված ւսվտոտևակին տրսւմաղրել Գավառ համայնք, Ազատությւսն 2-րղ 
փողոց, 2-րղ փակուղի, թիվ 1 հսւսցեն։
5. Օրինակաևացված 39.6 քմ. արտաքին/32.7 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտևակր ղևմսւև 
ևախապատվությւսն իրավաևքով /ուղղակի վաճառքի միջոցով/ տրամաղրևլու մասին զրավոր 
սաւսջարկություն անել ինքնակամ կսաույցն իրւսկանւսցրահ սւնձիև ք. Գավառ, Ազատությւսն փ. 
շ. 26 բն. 6 հասցեի բնակիչ Մովսես Ալեքսաևղրի Գրիզորյւսնին։
6. Սույև որոշումր ներկայացնել ԼԼ անշարժ զույքի կսւդաստրի պետական կոմիտևի անշարժ 
զույքի զրսւևցմւսև միասևակսւն ստորաբաժանում՝ զույքւսյիև իրւսվունքևերի պետական 
զրսւնցում կատւսրեյու համար։
7. Որոշմսւն կւստարմւսն հսկողություևր դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյաևի վրւս։

ԳԱԳԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԳ.ԱՐ
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւռաևի Հանրապեսաւթյսւև Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ> Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^աւզէւխ։ւՁզՋբօԱՅրՁո@§տՋ11.(։օա

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
24 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաեի Ի1 136-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՌՍԿԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 9 ՐԱԶՄԱՐՆԱԿԱՐԱՆ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻՑ ՀԱՐԱՎ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾՌԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՌԻՆ 

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՄԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՌՏՆԱԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղևկավարվևլով Տեղական Իևքևակառւսվարման Մասին ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օքևևսզրքի 188-րդ հոդկածի 4-րդ և 5 ֊ր դ  կետերով, ՀՀ 
կսւռաւ|ւսրությաև 29.12.2005թ. «Հայասսսսևի Հաևրւսպետության քաղւսքային և զյուղական 
բևակավայրերում ևերրևւսկավայրային աշխարհսւզրակաև օբյեկտների անվսւնւսկոշման, 
անվւսնավտխության, անշարժ զույքի՝ րստ դրսւ զտնվելու ե /կամ/ տեդակայման վայրի 
համարակալման, հասցեավորման ու հասցենևրի պետական զրանցման կարզը հաստւսաեյու և 
հսացենևրի զրանցման լիսւզոր մսւրմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխությունևեր կատարեյու մասին ՀՀ կառավարությսւև 25.02.2021 թ-ի ւ\ 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումդ պետական կամ 
համայևքայիև հողամասերում զտևվոդ ինքնակամ կառույցևերի նկւստմամր պետության կամ 
համայնքևերի սեփականությւսն իրավուևքի պետական զրանցման կարզր հաստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կւսռույցնևրի օրինականացման ն տնօրինման կարզր հաստատելու 
մասին» թիվ 912 Ն որոշու մևերով, հիմթ ընդաևելով որակւսվորում ու նեցող սւնձ Արշակ Հևնրիկի 
Դւսվոյաեի /որսւկավորման վկայականի համար 0119 տրվսւծ 27.02.2012թ./ կոդմից 22.11.2022թ– 
ին տրվսւծ ինքնակամ շինություևևերը հսւշվստվսւծ յիևեյու վերարևրյալ շափազրմսւն տվյւսլների 
մուտբազրման 20222ճ.1ա1\.Օ ծածկսւզիրր, ինքնակամ կառույցն իրականսւցրւսծ անձ Վւսզզեև 
Հարազւստի Սւսրզսյաևի դիմումր՝ Գավառ համայնքի Արսւմայիս Ռսկանյւսն փողոց թիվ 9 
րազմւսրնակւսրաև բնակելի շևնքից հսւրավ րնկած հատվսւծում իր կոդմից ինքնակամ 
կաոուցված 43 քմ. արտաքին /37,5 քմ. ներքին/ մակերեսով ավաոտնսւկը ն 4 քմ մակերեսով 
ծածկր օրինականացնելա մասին, ինչպես նւսև հւսշվի առնելով, որ շինություևր կաոուցված ե 
համւսյնքային սեփսւկանա թյուն հանդիսացող հոդատւսրածքի վրա, որի կառուցմսւն ու 
սպասւսրկման համար անհրաժեշտ հոդւսմւսսր չի զտնվում ՀՀ հողային օրևնսզրքի 60-րղ 
հողվսւծով սահմսւնված սահմանւսփակումնևրի ցաևկոււք, իևչպևս նան
ինժեևերատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտւսնզության զոտիներում, շի 
առաջացնում սևրվիւոատ ն կառույցը պահպւսևնլր շի խախտում այլ ւսնձանց իրավունքևերր ե 
օրենքով պահպւսևվող շահերը կամ վւռանզ շի սպւսռնում քադաքացիևերի կյանքին ու 
սւռոդջությւսնր, որոշումեմ



1. Գավսա համայնքի Արամւսյիս Բսկաեյան փողոց թիվ 9 բազմսւբնակարան բնակելի շենքից 
հսւրավ զտնվող համւսյնթւսյին սեփակսւեություն հանդիսացող 0.00429 հա մակերեսով 
բնակավայր երի ևպաասւկայիև նշւսևակաթյաև բևակևյի կսաուցւսպատման զործսաևակաև 
ևշանւսկության հողամասի վրւս ինքնակամ կսաացվսւծ 43 քմ. արտաքին /37,5 քմ. ներքին/ 
մակերեսով ավաոանակը և 4 քմ մակևրսով ծածկր համարել համայևքւսյին սևփականություև 
համսւձայև կից ներկայւսցվող հողամասի ն շիևություևևերի հսւտակազծերի։
2. Գավսա համայնքի Արսւմսւյիս Ոսկաևյան փողոց թիվ 9 րսւղմարնակարան րնսւկևյի շենքից 
հսւրավ զտնվող հսւմայևքայիև սեփսւկսւնություն հանդիսացող 0.00429 հսւ մակերեսով 
րնսւկավայրերի նպատակայիև նշանսւկության հողամասի վրւս ինքնակամ կստուցված 43 քմ. 
արտաքին /37,5 քմ. ներքին/ մակերեսով ավսատնակր և 4 քմ մակևրսով ծածկր ճանտչել 
օրինական։
3. 2.ողամսւսի դործսանսւկան նշանսւկությունր րնսւկավայրերի սւյլ հողատնսքից փոխել բնակելի 
կսաո ւ ցապսւտ մ սւն հո ղատ ե ս քի:
4. Օրինական ճանաչվսւծ ւսվտոտևակին տրսւմաղրել Գսւվւսռ համայնք, Արամւսյիս Ասկսւնյւսն 
փողոց թիվ 9/59 հասցեև։
5. Օրինակաևացվսւծ 43 քմ. արտաքին/37.5 քմ. ներքին/ մակերեսով ավսատնակր ն 4 քմ 
մակերեսով ծածկր զնման նււփւսւպատվության իրավունքով /ուղղակի վաճառքի միջոցով./ 
տրամսւդրելու մասին զրւսվոր առսւջարկություն անել ինքնակամ կաասյցն իրականացրսւծ ւսնձ 
Վտզզեն ձւսրազւստի Սարզսյսւնիև։
6. Սայն որոշու մր ներկայացնել ՀՀ անշարժ դույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ւսնշարմ 
զույքի զրաևցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքսւյին իրւսվուևքների պետական 
զրաևցում կատսւրելու հսււէսւր։
7. Որոշմսւն կսւտարման հսկողությունր դնել Գսւվւսռ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Րոշյւսնի վրսւ։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱն



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւնի Հսւ ևրապետությա ն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^^ՋրւզՁ§1ւՋզսքօ13րՁՈ@§աՅւ1.€օրո

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
24 ՀՌԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւեի Ի1 137-Ա

ԳԱՎԱՌ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԲԵԼԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՌՂՌՑ ԹԻՎ 7 ՀԱՍՅԵԻՑ ԱՐԵՎԵԼՔ ԸՆԿԱԾ 
ՀԱՏՎԱԾՌԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ 

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎՄԾ ԱՎՏՌՏՆԱԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ 
ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԷ; ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական Ինքնսւկսաավարման Մասին ՀՀ օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 24) կեսփ 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսզրքի 188-րղ հողվածի 4 ֊ր ղ  ն 5 ֊ր ղ  կետերով, ՀՀ 
կառավարությաև 29.12.2005թ. «Հայասաանի Հաևրապետությաև քաղաքայիև հ զյուղական 
բնակավսւյրերում ևերրևւսկավայրային աշխարհսւզրական օրյեկտների անվսւնակոչման, 
ւսևվանափոխության, անշարժ զույքի՝ րսա ղրւս զտնվելու և/կա մ/ տեղակայմւսն վայրի 
համւսրակսղմաև, հասցեավորման ու հասցեների ւղեաակաև զրանցման կսւրզը հաստատելու ն 
հասցեևերի զրանցման յիազոր մսւրմիև սահմանելու ւևսսին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություննևր կատարևլու մասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «Հայաստաևի Հսւնրապետության կառավարությաև որոշումր պետւսկան կամ 
հւսմայնքային հողամասերում զտնվող ինքնակալէ կսւռույցների նկւստմամբ պետության կւսմ 
համայնքների սեփականությւսն իրավուևքի պետական զրւսևցմաև կարզը հաստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրիևականւսցմաև ն տևօրիևւհսն կարզր հաստատելու 
մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով, հիմք ընղուևելով որսւկավորում ունեցող աևձ Արշւսկ Հենրիկի 
Դավոյանի /որակավորմաև վկայականի համար 0119 տրված 27.02.2012թ./ կողմից 25.01.2023թ. 
տրվւսծ ինքնակամ շիևություևները հսւշվառված լինևլու. վևրաբերյսղ չսսիազրմաև ավյալների 
մուտքսւզրման 2023ՀՆյ13ՍԲ հածկազիրը, ինքնակւսմ կառույցև իրակաևացրած աևձ Հակոբ 
Մարսիկի Բաղղոյաևի ղիմոււէը՝ Գավսա համայնքի Կաբելազործևերի փողոց թիվ 7 հասցեից 
սւրևեյք րնկւսծ հատվսւծոււք իր կողմից ինքնակամ կառուցված 28.1 քւէ. ւսրտւսքիև /20.8 քմ. 
ներքին/ մակերեսով ավտոտևակր օրիևսւկանացնելու մասին, իևչպես նսւև հւսշվի առնելով, որ 
շինություևը կառուցված Է համայնքային սեփւսկանություն հանդիսացող հողւստսւրածքի վրա, 
որի կառուցմսւն ու սպասարկմւսն համար անհրաժեշտ հողամասը չի զտնվում ՀՀ հողային 
օրենսզրքի 60-րղ հողվսւծով սւսհմանված սահմաևափակումեերի ցսւնկում, իևչպես ևան 
իևժենևրատրաևսպորտւււյիև օրյեկտների օտարմւսն կւսւէ անվտւսևզությւււն զոտիներում, չի 
առաջսւցնում սերվիտուտ ե կառույցը պահպաևևլը չի խախտում այլաևձանց իրաւխւնքևերը և 
օրենքով պահպաևվող շահերը կւսմ վտսւնզ չի սպառնում քսւղաքացիների կյանքիև ու 
առողջու թյանը, որոշումեմ



1. Գավառ համայնքի Գւսբելւսգործևևրի փողոց թիվ 7 հասցեից արնելք ղաեվող համայեքայիև 
սևփականություե հանդիսացող 0.00281 հա մակերեսով բեակափսյրերի նպաաակայիե 
ևշանակության րնսւկե|ի կսաուցապւստմաև գործառնւսկան նշանակությաև հողամասի վրա 
ինքնակամ կսաւոցված 28.1 քմ. արտաքին/20.8 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտևակը հսւմւսրեւ 
համսղնքային սեփականություն հսւմաձայն կից նևրկսւյացվող հողամասի հ շիևությունների 
հատսւկագծնրի։
2. Գավառ համայնքի Կաբելսպործների փողոց թիվ 7 հասցեից սւրնելք գտնվող համսւյնքային 
սեփականություն հանդիսացող 0.00281 հա մակերեսով բնակավայրևրի ևպատւսկայիև 
նշւսնակության հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված 28.1 քմ. արտաքին /20.8 քմ. ներքին/ 
մակերեսով ավտոտևակը ճաևւսչևլ օրինական։
3. ձողամասի ղործառնակւսն նշսւնակությունր բնւսկավայրերի ւսյլ հողատեսքից փոխել բնակելի 
կ ա ռ ո ւց ա պ ա տմ ա և հ ո ղ ա տ և ս ք ի:
4. Օրինական ճաևւսչված ավտոտնակին տրամւսղրել Գավառ համայնք, Կաբելագոր&ների 
փողոց, թիվ 7/52 հասցեև։
5. Օրինակւսևացվահ 28.1 քմ. արտաքին/20.8 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտևակը ղնմսւն 
նսվսապատվությաև իրավունքով /ուղղակի վաճառքի միջոցով/ տրսւմսւղրելու մասին գրսւվոր 
առաջարկություն անել ինքևակաւք կսաույցն իրակաևսւցրած անձին ք. Գավստ, 
Կւսբնլագործննրի շ. 7 բն. 15 հասցևի բնակիչ ձւսկոբ Մարսիկի Բաղղոյանիև։
6. Սույն որոշումր ներկայացնէր ԼԼ անշարժ գույքի կւսղաստրի պետական կոմիտևի անշարժ 
գույքի գրանցմւսն միասնական ստորաբաժանում՝ (լայքային իրւսվունքների պետական 
գրանցում կատարեյու համար։
7. Օրոշմւսև կասււսրման հսկողությունր դնել Գսւվսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ.



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ աստ անի ձաերապեաության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ձմ Գեղ արքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §3\;ՅրւզՅ§հՅզՁք6էՁրսո@^ասմ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
25 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվւսկաեի Ի1 138-Ա

ՄԱՐԻՆԵ ՄԻՇԱՅԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻՆ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ՝ Ճ10245508, ՏՐՎԱԾ 06.08.2019թ. ՕՕՅ֊Ի 
ԿՈՂՄԻՑ) ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաե ակաերի մասին» ԼԼ օրէնքի 1-իև հողվսւծի 2-րղ մասի, 
23-րդ ե 38-րդ հողվածևերի, «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ձայասաանի 
2սւնրապեաության օրէնքի 35-րղ հողվսւծի 1 ֊ի և  մասի 24) ե 36-րդ հոդվածի 2՜րդ մասի 2) 
կետերով, 2սղւսսաաևի ձաևրապեաությաև Քաղաքացիական օրենսզրքի 3 4 ֊ր ղ  հոդվածով, ԼԼ 
Կսաավարության 2016 թ. հոնևիսի 2-ի թիվ 631-Ն որոշմամր հասաաաված «Խևամսւկալությաև և 
հոգսւրարձության մարմիևների կանոնաղրությաև» 3-րղ ղլխի 9 կետի 1-ին ևնթակեաի ւս/ 
պարրերությամբ, հիմք ընղուևե|ով Գսւվաոի խևամակալությսւն ն հոգարւսրձությսւն հարցնրով 
հանձնաժողովի 24.01.203թ. եզրւսկացություևր, որոշում եմ

1. Մինտե անչափահաս Արմևն Խաչատուրի Մկրտչրոնի /ծևվսւծ 13.10.2022թ., ծևևղյան վկայական 
ՐԱ622753, տրվւսծ 17.10.2022թ./ որդեգրումը նրւս ևկատմամբ սահմանել խնւսմակալություն։
2. Անչափահաս Արմէն Խաչատուրի Մկրտչյաեին խնամակալ նշաևակել նրա հորսւքրոջր 
Մարինև Միշայի Մկրտչյաևին /աևձևագիր ճ'1’0245508, տրված 06.08.2019թ. 003-ի կողմից/։
3. 2,ամսւպատասխաև փաստաթղթերր ներկայացնեյ ձայ սատանի ձանրապետության 
Գևղարքունիքի մարզպետւսրան Արմևն Խաչատուրի Մկրտչյաևին որպես որդևղրման ևևթւսկա 
երևխւսյի հաշվւսռելու համար։
4. Մույն որոշումն ուժի մեշ է մտևում պաշտոնական հրապարակմսւնը հաջորղող օրը։

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապետությաև Գեղարքուևիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVսր^^Ձ§հՁ^Ձք6էՅր<ա( )̂§աՋ^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՄԻ Մ
26 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ա 139-Ա

ԳԱՎԱՐ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏՈԻԹՅԱՆ 2-ՐԳ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱՐՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՇԵՆՔԻՑ ԱՐԵՎՄ11ԻՏՔ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾՈԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ 

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎԲԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՈՏՆԱԿՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավստվելով Տեղական Ինքնսւկսաակարման Մասին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվսւծի 24) կետի 
պահանջներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրևևսզրքի 188-րղ հողվսւծի 4-րդ ե 5 ֊ր ղ  կետերով, ՀՀ 
կաա.սւ|արության 29.12.2005թ. «Հայտստանի Հաևրապետությւսն քազաքւսյիև ն զյուղակսւն 
րևսւկակայրերում ներրնւսկւսվայրային ւսջխարհազրական օրյեկտների աևվանակոչման, 
անւիսևւսւիոխությւսև, անշարժ զույքի՝ ըստ ղրա զտևվելու և /կւսմ/ տեղակայման կայրի 
համարակալմաև, հասցեսւվորման ու հսւսցեևերի պետական զրւսնցման կարզը հաստատելու ե 
հասցևևերի զրաևցման լիազոր մսւրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
յրսւցումներ և փոփոխություններ կսւտւսրելու մասին ՀՀ կսաավարության 25.02.2021 թ-ի 233-Ն 
որոշումներու), «Հսւյսատաևի Հանրապետույպւսն կաոաւիսրության որոշումը պետական կամ 
համայնթսւյին հողամսւսերում զտնվող ինքնակամ կստույցների ևկատւքամբ պեսաւթյան կամ 
համւսյևքների սեփսւկանա թյսւն իրւսկուևքի պետական զրւսնցման կարզր հաստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կւսոույցևևրի օրինւսկանացմաև ե տնօրիևման կարզը հաստասւևլու 
մասին» թիվ 912-Ն ոըոշումնևրով, հիմք ըևղունելով որակւսվորում ունեցող սւևձ Արշակ Հևնրիկի 
Դսւկոյաևի /որակավորմաև վկայականի համար 0119 տրվսւհ 27.02.2012թ./ կողմից 10.01.2023թ– 
ին տրկսւծ ինքևւսկսս1 շիևություևնևրը հսւշւիւավւսծ լիևեյու վերսւբերյայ չափւոզրման տկյալների 
մուտքազլւման 20239Ճ9Ի1)3\ ծածկսսյիյւր, ինքնակամ կսաույցև իրականսւցրած սւևձ Ջուլիևտա 
Արայիկի 1սունոյսւնի դիմումը՝ Գավսա համայնքի Ազատությւսն 2 ֊ր ղ  փողոց թին) 1 
րԱպմաբնսւկարաև բևակեյի շենքից ւսրևմուտք ընկսւծ հսւտվածում իր կողմից ինքնակամ 
կաասցված 34.9 քմ. արտաքին /31.8 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը օրինականացևելու 
մասին, ինչպես ևաե հաշվի առնելով, որ շիևություևը կւսռուցված Է համսւյևքայիև 
սեփականություն հանդիսացող հողատարածքի վրւս, որի կսաուցման ու սպասարկման համար 
անհրաժեշտ հողամսար չի զւոևւ)ու մ ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածու) սահմաևված 
սահմաևափակումների ցսւնկում, ինչպես ևւսհ ինժենևրատրանսպորտւսյին օրյեկտների 
օտսւրման կամ սւնվտանզա թյան զոտիևևրում, չի առւսջացևում սևրվիտուտ և կառույցը 
պահպանելր չի խախտում այլսւնձաևց իրւսվուևքևերը ե օրեևքոկ պահպւսնվող շահերը կամ 
կտանզ չի սպսանում քաղաքւսցիևերի կյսւևքին ու ւսռողջությաևը, որոշումեմ



1. Գավււա համայնքի Ազւստությւսն 2-րդ փողոց թիվ 1 բւսզմւսբնակւսրան րեակեփ շենրից 
ւսրևմատթ զտնվող հւսմւսյնքային սեւիւսկաևություն հանդիսացող 0.00349 հա մակերեսով 
բնւսկսսիսյրերի եպսւսոսկային եշաևակությաե բնակելի կւսոուցապատմաև զործաոեական 
նշսւնակության հողամասի վրա ինքնակամ կաոու ցված 34.9 քմ. արտաքին /31.8 քմ. ներքին/ 
մակերեսով սւվտոտնակը համարել համայնքսւյիև սեփականություն հւսմաձայև կից 
ևևրկայացվուլ հողամասի և շիևությունևերի հատակաղծևրի։
2. Գավսա համայնքի Ազատությսւն 2-րղ փողոց թիվ 1 բազմաբնակարաև բնակելի շենքից 
արնմուտք գանվող հսւմայնքային սեփսւկանություն հանղիսւսցող 0.00349 հա մակերեսով 
բևակակւսյրևրի ևպաաակայիև նշւսևակությաև հողամասի վրա ինքնակամ կաոուցված 34.9 քմ. 
արտաքին /31.8 քմ. ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը ճաևաչևլ օրինական։
3. մողամւսսի ղործսւոնւսկան նշաևսւկությունր բնակավայրևրի այլ հողւստեսբից փոխել բնակելի 
կւսռուցսւպատմսւն հողւստեսքի:
4. Օրինական ճան սով ած ւսվտոտնակին տրամաղրել Գավսա համայնք, Սղա տությւսև 2-րղ 
փողոց, թիվ 1/53 հսւսցեև։
5. Օրինսւկանացված 34.9 քմ. արտաքին ,/31.8 քմ. ներքին/ մակերեսով սսիոոտևակր ղևմւսն 
ևսփոաղատվությաև իրավունքով /ուղղակի վաճսաքի միջոցով/ տրամւսղրելու մասին ղրսւվոր 
ւսոաջարկությոՆն անել ինքնակամ կստայցն իրւսկանացրած ւսևձ Ջուլիևսւա Արայիկի 
1սունոյանին։
6. Սույն որոշումր ներկայացնել ԼԼ անշարն զույքի կւսղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ զույքային իրսւվունքնևրի պետական 
զրսւնցում կատարևլու համար։
7. Բրոշման կատւսրմաև հսկողու թյունր ղնել Գսւվաո համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյւսնի վրա։



V

ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ձձ, Գևզսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^սոզՋխււպպ36էւսՁՈ@լ>աՁմ.արո

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
26 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 140-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏՈԻԹ8ԱՆ 2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿ ԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ 
ՇԵՆՔԻՑ ձԱՐԱՎ ԸՆԿԱԾ 2.ԱՏՎԱԾՈԻՄ ձԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՌԻՆ

2.ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ձՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԱՎՏՌՏՆԱԿՐ ձԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՈԻՆ ձԱՄԱՐԵԼՈԻ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ ձԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկսւվարվելով Տեզական Իևքևակսաավսւրմսւև Մասին ձձ օրէնքի 35-րղ հողվածի 24) կետի 
պահանջներով, ԼԼ Քաղաքացիական օրենսզրքի 188-րղ հողվածի 4-րղ և 5 ֊ր ղ  կետերով, ԼԼ 
կառավարության 29.12.2005թ. «ձայասսոսնի ձանրապետության քաղւսքային և զյուղակսւն 
բնակավայրերուն ներրևակավայրւսյիև աշխւսրհազրական օրյեկտների անվանսւկոչմաև, 
անվանափոխությւսն, անշարժ զույքի՝ րստ ղրւս զտնվելու ե/կա մ/ տեղակայմւսն վայրի 
համարակալմաև, հասցևավորմաև ու հասցեևերի պետական զրանցման կարզը հաստատելու և 
հասցեևերի զրանցման լիսւզոր մարմիև սահմանելու մասին» յտիկ 2387-Ն որոշմաև մեջ 
լրացումներ և փոփոխությունևեր կատւսրելու մասին ձձ կառավարությաև 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն 
որոշումներով, «ձայաստանի ձանրապետության կառավարությաև որոշումր պետական կամ 
համայնքային հողսւմասերում զտնվող ինքնակամ կւսռույցնևրի ևկատմամբ պևտության կամ 
համայևքևերի սևփւսկանությաև իրավուևքի պետական զրանցման կարզը հաստատելու մասին» 
18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինսւկանացման և տևօրինման կարզը հաստատելու 
մասին» թիվ 912-Ն որոշումներով, հիմք ըևղունելով որակավորում ունեցող սւնձ Թւսթուլ Մշոտի 
Զանոյանի /որակավոյւմւսև վկայականի համար 0310 արված 05.12.2013թ./ կողմից 20.12.2022թ– 
ին տրվւսծ ինքնակամ շինությունևերը հաշվառվսւծ լինելու վերարերյայ չափազրմսւև տվյալների 
մուտքազրման 2022X1.41,137. ծածկւսգիրր, ինքնակալէ կառույցն իրականացրւսծ սւնձ Մմրսւթ 
Վսւնիկի Թովմասյսւևի ղիմումը՝ Գավառ համայնքի Ազատությւսն 2-րղ փողոց թիվ 1 
րազմարնակարան բնակելի շեևքից հարավ ընկսւծ հատվածում իր կողմից ինքնակամ 
կառուցված 37.6 քմ. արտաքին/ՅՅ.7 քմ. ներքին/ մակերեսով սւվտոտևակը օրինակաևացնելու 
մասին, ինչպես նւսն հւսշվի առնելով, որ շիևությունր կառուցված Է համայնքային 
սեփակաևություն հանղիսացող հողսւտարածքի վրա, որի կսաուցմւսև ու սպասարկման համար 
անհրաժեշտ հողամասը չի զտնվում ձձ հողային օրենսզրքի 60-րղ հոդվածով սւսհմւսնված 
սահմւսևափակումների ցանկամ, ինչպես նաե ինժևևերատրանսպորտային օբյևկտևևրի 
օտւսրման կամ անվտսւնզության զոտիևերում, չի առաջացնում սերվիտուտ ե կսաույցը 
պահպաևելը չի խախտում այլ անձաևց իրավուևքնևրը ն օրևևքով պսւհպանվող շահերը կամ 
վտւսնզ չի սպւսռնում քաղւսքւսցինեըի կյւսևքին ու առողջությւսնը, որոշումեմ



1 . Գսւվսա համայնքի Ազատության 2-րղ փողոց թիվ 1 բազմարնակսւրսւև բնակելի շեևբից 
հարւսվ զտնվող համայեքայիե սեփականություն հանդիսացող 0.00376 հա մակերեսով 
բևսւկավայրերի ևպատակային նշանակությաև բնակելի կսաուցապաամւսն զործսաևսւկան 
նշանսւկության հողամասի վրա ինքնակամ կսաուցվսւծ 37.6 քմ. արտաքին /33.7 քմ. ներքին/ 
մակերեսով ավտոտևակր համարել համայնքային սեփականություն համւսձայն կից 
ևերկայսւցվող հողամասի ն շիևա թյուննևրի հսւտակազծևրի։
2. Գսւվսա համայնքի Ազատության 2 ֊ր ղ  փողոց թիվ 1 բաղմաբնսւկսւրան բնակելի շենքից հարավ 
ցտևվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող 0.00376 հա մակերեսով բևսւկավայրերի 
նպաաակսւյին նշանակությաև հողամասի վրա ինքնակամ կսաուցվսւծ 37.6 քմ. արտաքին/33.7 
քմ. ներքին/ մակերեսով սւվտոտնակր ճանսղել օրինական։
3. Հողւսմւսսի (լործսանւսկւսն ևշաևակությանր բևսւկավայրերի այլ հողւստեսքից վախել բնակելի 
կ սւոո ւ ցսւպ ա տ մւսև հող ա տեսքի։
4. Օրինական ճանսւչված տվտոտնակին տրւսմաղրել Գսւվսա համայնք, Աղատությաև 2 ֊ր ղ  
փողոց, թիվ 1/65 հսւսցեն։
5. Օրինականացվւսծ 37.6 քմ. արտաքին /33.7 քմ. ներքին/ մակերեսով սւվտոտնակր ղևմւսն 
ևախապաավության իրավունքով/ուղղակի վսւճսաքի միջոցով/ տրամսւղրևլու լքսաիև զրավրղւ 
սաաջսւրկաթյուն անել ինքնակամ կաաոյցև իրակսւևացրած ւսնձիև ք. Գսւվսա, Ազատության 
փ. շ. 47 բն. 31 հւսսցեի բնակի) Սմբւսթ Վւսևիկի Թովմւսսյանիև։
6. Սույն որոշումր նևրկայացևել ԼԼ անշարժ զույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի ւսնշարմ 
զույքի զրաևցմաև միասնական ստորաբաժանում՝ (լույքային իրավունքևերի պետական 
զրւսևցում կսւտարելու հւսմւսր։
7. Օրոշմտն կսսոարմսւն հսկողությունր դնել Գսւվսա համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյանի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

թ.Գսւվսա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյաստանի Հանրապեսաւթյան Գեղւսրքունիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գերյարքուևիքի մարզ, բ. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 չ^Ջոզս§հպսբսէՋրաւ@§րո։մ1.է։օա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Զ . ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 31 ՀԱՍՑԵՈԻՄ ԳՏՆՎՈՂ 
«ԲԱՐԵԿԱՄՈԻԹՅՈԻՆ» ԲԲԸ-ԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՎ ԳՈԻՅՔԻ 
ԲԱԺԱՆՌԻՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՆՈՐ ՄԻԱՎՈՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԵՐԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելրւվ «Նորմաաիվ իրսւվակաե ակաերի մասին» ՀՀ օրենբի 1-ին երպկածի 2-րրյ մսւսի, 
«Տեղական ինբևսւկառավարման մասին» ՀՀ օրենբի 35-րղ հողվսւծի 24) կևաի, ՀՀ 
Կառավարությւսև 29.12.2005թ. «Հւսյասաաևի Հաևրապևաությաէւ քաղաբայիև և զյուղակսւև 
րնակւսվայրևրում ներբնակսւվայրայիև աշխարհագրական օրյեկաների անվանսւկոչման, 
անվանափոխության, անշարժ զույբի՝ րսա ղրա գաևվելու ն /կսւմ/ աեղւսկայմաև վայրի 
համարակալմսւն, հւսսցեավորմաև ու հսւսցեևերի պետական զրսւնցման կսւրգը հաստատելու և 
հսացեևերի գրւսնցման յիազոր մարմիև սահմանելու մասին» թիվ 2387 ֊՜Ե որոշմաև մեջ 
լրացումներ ն վափոխությունևեր կսւտարելու մասին ՀՀ կսաավարա թյւսն 25.02.2021 թ-ի 1Ժ 233-Ն 
որոշման պահանջներով, հիմք ընդունելով «Դւսվիթ Առաբելյան» ԱՁ-ի կողմից տրված 
հողամասի ն շինությունևերի հատակագծերը ե «Բւսրեկամություն» ԲԲԸ-ի տնօրեն Էղուարդ 
Վսւսիլի Հակոբյանի /ծնված 24.07.1961թ./ Գավառ համայնքի ղեկավարին հսւսցեագրած ղիմումը 
ն հւսշկի առնելով, որ կառուցմաև ու սպասարկման հսւմսւր անհրաժեշտ 4,72592 հա հողսւմասը 
չի զտնվա մ ՀՀ հողային օրենսզրբի 60-րդ հողվսւծով սւսհմաևված ււահմաևափակումևերի 
ցանկամ, ինչպես նան իևժևևևրատրաևսպորտային օբյեկտևերի օտարմւսն զոտիևերում, չի 
առաջացևում սերկիտուտ, որոշումեմ

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Գավառ համայնքի 2023 թվականի հունվարի 1 7 ֊ի  թիվ 103-Ա 
որոշումը։
2. Գավառ համայնքի 05 -001-0130-0015 կւսդաստրայիև ծածկսպրի «Բւսրևկամաթյաև» ԲԲԸ-ին 
սեփականության իրսւվունբով պատկաևող զույբի բաժանումից սաաջացւսծ 4.61392 հա 
մակերեսով նոր միսւվոր անշարժ զույբի Գավսա համայնք, Զ.Անղրսւնիկի 1-ին փողոց, թիվ 31 
հասցեև թողևեյ անփոփոխ։
3. Գավառ համայնքի 05-001-0130-0015 կաղաստրայիև ծածկսպրի «Բւսրեկամություն» ԲԲԸ-ին 
սեփականության իրսւվունբով պատկանող զույբի բաժանումից առաջւսցած 0.11200 հա 
մակերեսով նոր միսւվոր անշարժ զույքին տրամաղրելԳավառ համայնք, Զ.Անղրանիկի 1-ին 
փողոց, թիվ 31/1 հսւսցեն։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
26 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 141-Ա

4. Սույև որոշումր ուժի մեջ է մտնում հրսւպւ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱ Մ Ա ՅՆ Ք Ի ՎԵԿԱ Վ ՚ԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ ասաաևի Հաերապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեզսւրքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §3^ոզՁ§հցզՋբ6էՁրՋՈ@8աՋւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
26 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի 1\ք 142-Ա

ՀԱՅԱՄՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՆ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՌՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՌԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՌԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելռվ Հայասաանի Հանրապեաության Հողային օրենսզրբի 101-րղ հողվւսծովև 
«Տեղական ինբնակսաավարմաև մասին» Հայասաանի Հանրապեաության օրենբի 4 6 ֊ր ղ  
հոդվածի 3-րղ մասով, հիմբ րևղրոնևյով բաղսւբացիևեր Լիդա Խաչատուրի Ապկսւրյանին, 
Ալրերտ Արտեմի Արզւսրյաևին, Մարտին Ալրերտի Ապկարյանիև, Արտակ Ալրերտի 
Ապկարյաևիև, Սպարտակ Ալրերտի Ապկարյանիև սեւիակաևույ&յաև իրավունբով պատկանող 
հողամւսսևրից /վկայական ԻՍ8012023-05-0009 տրվսւծ 2005 թկականի սեպտեմբերի 1-ին, 
վկայական ԻՌ8012023-05-0016 տրվահ 2005 թվակաևի սեպտեմբերի 1-ին, վկայական ԻՌ8012023– 
05-0049 տրված 2023 թվականի հունվարի 18-իև/ հրսւժարվելու մասին ղիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Լիղա Խաչատուրի Ապկարյաևիև, Ալրերտ Արաևմի Աբզարյանիև, Մարտին 
Ալրերտի Ապկարյանիև, Արտակ Ալրերտի Ապկարյանիև, Սպարտւսկ Ալրերտի Ապկսւրյանին 
սեվւականությսւն իրավունբով պատկանող ք. Գավսա հասցեում զտնվող 0.17 հա մակերեսով 05– 
001-1045-0187 կսւղաստրայիև ծսւծկազրով, 0.1568 հա մւսկերևսով 05-001-1077-0630 
կւսղաստրային ծածկսպրոկ, 0.1544 հա մակերեսով05-001-1045-0175 կսւղաստրայիև ծածկազրով 
զյուղատնտեսական ևշաևակությւսև վարելահողերը ճանտչել համայնբայիև սեփակաևույցյուն։
2. Աշխսւտակւսզմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն րևղուևելուց հետո՝ 15-օյղա ժամկետում այն 
ներկայացևեյ կսւդաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցման միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծւսզող իրավուևքևերի պետական զրանցման հւսմար։
3. Աշխսւտակազմի քարտուղարին՝ հողամասի ևկատմամբ իրակուևք հավաստող վկայականը 
ստաևսւլուց հետո՝ հսւլքւսյևքի ավսւզանու սասւջիկւս ևիստում ավազանա հաստւս ամանը



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսւյսատանի Հաևրապևւոությաև Գեղսւրքունիքի մարզի Գավսա համայնք

ՀՀ, Գեզսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՋր^^Ջ§հՁ^Ձր^էՋր^ո@8ա^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  ՌԻ Մ
26 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 143 ֊Ա

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

Ղեկավսւրվելով Հայասասւևի Հաևրապետությաև Հողային օրեևւպրքի 101-րդ հողվսւծով և 
«Տեղական ինբնակսաակարման մասին» Հսւյաստւսնի Հաևրապետությաև օրենքի 46-րղ 
հողվսւծի 3-րղ մասով, հիմք րևղուևեյով քաղաքացիներ Լևիկ Սուրեևի Շուքրյսւևիև, Մանյա 
Վարղաևևսի Դաշտոյաևիև, Հասմիկ Լևիկի Շուքուրյաևիև, Մւսրզարիտ Լնիկի Շուքուրյսւնին, 
Հովիկ Լևիկի Շուքուրյաևիև սեւիակաևությաև իրավուևքով պատկաևող հողամասերից 
/վկայական Ի118012023-05-0011 տրված 2023 թվականի հունվարի 18-ին, վկայական Ի418012023 ֊  
05-0050 տրված 2023 թվականի հուևվսւրի 18-ին, վկայական 18012023-05-0015 տրված 2023 
թվակսւևի հուևվւսրի 18 ֊իև, վկայական Ի118012023-05-0046 տրված 2023 թվականի հունվւսրի 18 ֊ 
իև, վկայական ԻՍ8012023-05-0051 տրված 2023 թվականի հուևվւսրի 18-իև / հրսւմւսրվելու մասին 
դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Լևիկ Սուրեևի Շուքրյանիև, Մանյա Վւսրղանեսի Պաշտպանին, Հսւսմիկ Լևիկի 
Շուքուրյաևիև, Մւսրզւսրիտ Լևիկի Շուքուրյաևիև, Հովիկ Լևիկի Շուքուրյաևիև սեփակաևության 
իրավուևքով պատկաևող բ. Գսւվսա հսացեում զտնվող 0.2637 հա մակերեսով 05-001-1105 0235 
կաղաստրայիև ծւսծկսպրով, 0.5553 հա մակերեսով 05-001-1157-0179 կաղաստրայիև 
ծւսծկւսզրով, 0.2066 հա մակերեսով 05-001-1106-0043 կաղաստրայիև ծւսծկսպրով, 0.0463 հա 
մակերեսով 05-001-1177-0017 կաղաստրայիև ծւսծկսպրով, 0.0069 հա մակերեսով05-001-1177– 
0021 կաղաստրայիև ծւսծկսպրով զյուղատնտեսական ևշաևակության վսւրեյահողերր ճսւնսւչեյ
հ ա մա յ ն ք սւ յ ին ս ե փ ակ սւևու թյ ուն:
2. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ սույն որոշումն րնղուևելուց հետո՝ 15-օրյւս ժամկետում ւսյև 
ներկայացնել կադաստրի կոմիտեի անշարժ զույքի զրանցմաև միասնական ստորաբաժանում 
որոշումից ծազող իրավուևթևերի պետական զրանցմաև համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամասի ևկատմամր իրավուևք հավաստող վկայականը 
ստանալուց հետո՝ համայնքի ավազանու սաաջիկա նիստում սւվսաանու հւսստատմանր 
ներկայացնեյ համայնքի զույքսպյւմաև փաստաթղթերում աոաջազրղ փոփոխություններր։

20ճթ .

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՁԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ձայաստանի Ձանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք

ՁՁ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՅոզՁ§հՁզՁթ6էՋրՋՈ@§րոՋմ.(;օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
27 ՁՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի Ի1 144-Ա

«ԳԱՎԱՌ ՀԱ Մ Ա ՅՆՔԻ ԿՈ Մ Ո ԻՆԱ Լ ՍՊԱՍԱՐԿՈԻՄ ԲԱ ՐԵԿԱ ՐԳՈԻՄ » ՁԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ԵՆԹ Ա ԿԱ ՅՈ ԻԹ ՅԱ Ն ՀԻՄՆԱՐԿ ՍՏԵՎԾԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Ձայաստանի Ձւսնրապեւոությւսն 
օրենքի 3 5 ֊ր ղ  հողվածի 1 ֊ի և  մասի 5)–րղ, 8)–րղ, 24)–րղ, 4 2 ֊ր ղ  հողվածի 1-ին մասի 13)–րղ,16)–րղ 
կետերով, 81-րղ հողվածի ղրույթներով, Ձւսյաստւսնի Ձանրապետության քաղաքացիական 
օրենսզրքի 62-րղ հողվածիփ ղրույթներով, «Աղրահանությւսն ե սանիտարական մւսքրման 
մասին» ՁՁ օրենքի ղրույթներով, ո րո շո ւմ եմ

1. Ստեղծել «Գավառ հսւմւսյնքի կոմունւսլ սպւսսւսրկում ե րարնկւսրզում» հւսմւսյևքայիև 
ենյծսւկւսյության հիմնարկ /այսուհեւո Հիմնարկ/, որի զործունեույծյւսն հիլքնւսկւսն նպւստւսկևերև 
ու զործընթացի կւսզմւսկերպմւսն սկզբունքներն են

1) Մարղու առողջությսւն ե շրջակա միշւսկւսյրի վրա ւսղբի բացասւսկան /վտանզավոր/ 
ներզործությւսն նվազեցումն ու չևզոքացումր.
2) Բնւսկույպան հւսմար հարմւսրւսվևտ ե Էկոլոզիւսպևս ւսնվտւսնզ պւււյմւսևնևրի աւզահովումը.
3) Տւսրսւծքների ւսղսաւոմւսն, ւսղբւսկույաերի առւսջացմւսն անթույյ ւսւոյւեյ իությւսն և 
տւսրածբնևրի մսւքրումր ւսղբից.
4) Աղբահւսնությւսն և սւււնիտւսրւսկւսն մաքրլքւսն պւսրտւսղիր ե պւսրբևրաբւսր իրսւկւսնացումը 
ևսվսսւտեսված սանիտարւսկւսն սխեմային համւսպատսւսխւսն.
5) Աղբւսհւսնության վճւսրոկվւ յվւնելր.
6) Աղբսւհանությւսն ե սանիտւսրակւսն մւսքրման ւսշխատանքների մեքենւսյսւցումր

2. «Գավառ համայնքի կոմունւսյ սպսաարկում և բսւրեկարզում» հւսմւսյնքւսյին հիմնարկի 
ստեղծման որոշումը և կանոնւսղրությունը ևերկայւսցնել Գւսվառ հսւմւսյնքի ւսվսւզւսնու 
հաստատմանը։
3. Սույն որոշլքւսն կատսւրմւսև կւսզմսւկերպումն ու պատւսսխսւնատվույՅյունը ղնել Գւսվւսռի 
հ ս ւ մ ա յ ն ք ւ ա ^ ^ Ծ ^ ^ ւսշխսւտակազմի քւսրտուղւսր Կսւրինե Մանուկյւսնիև։
4. Ս ո ւ յկ ^ ^ ^ & յ^ է1 ^ ք 1 @ ^ ,2  է մտնում սյւսշտոնւսկւսն հրւսպւսրակլքւսնր հսւջորղող օրը։

( ԳԱ

20 ֊  թ. ֊
ք. Գավաո

ՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՄՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստսւնի Հւսնրսւպեւռությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
չ չ ,  Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՁ§ՒազՅթ6էՅրՅո@§աա1.<։օա

Ո (՝ Ո Շ ՈԻ Մ
31 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ա 145-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հայրիկ Աշոաիկի Ավեաիսյաևը (աեձեազիր 003715810, ՀԾՀ 1614840431, հաշվսավսւծ 
ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ.Լաևջաղբյուր Անդրանիկի խճղ., 14 ա) հանդիսանալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկայիև օրեևսզրքով սահմսւնված կարզով չի կսւաարել զույքւսհւսրկ 
վճւսրելա պարտականություևները, ինչի կապակցությամբ 2023 թվակսւեի հունվարի 16-ին 
«Վարչարարությաև հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքսւպևաարանի աշխսւաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքւսհարկի գումարների զւսնձման հարցի քնեության նպատակով։

«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայասւոանի Հանրւսպեւոության 
օրէնքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակսւնացված ւիսրչւսկան վարույթի ըևթւսցքոււք զործի 
ւիասաւսկան հւսնզամանքների բազւքակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայաելով 
զործի բոլոր հանզսւմանքները, վարչական մարմինը հաստատւխւծ է; համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմաձայն ՀՀՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխաղրամիջոցների հաշվաոման ու զնահատման 
տվյալեերի, ՂՕԼհՏ\\Ղ\Ղ1ձԻ1 ԲՂՏՏՂՂ 1.8 1  մակնիշի 32 ԼՏ 950 ււյետհամւսրանիշերի ւիոխաղրամիջոցր 
հաևղիսաեում է Հայրիկ Աշոտիկի Ավետիսյանի սեւիականությունը, ինչը ՀՀ Հարկսւյին օրենսզրքվ 
հւսնղիսանում են հարկվող օբյեկտ։

Գույքի համար ւ|ճւսրւհսն ևնթակա զույքւսհարկը կազմում է 66089/վաթսունվևց հազար ութսունիեը/ՀՀ 
ղրսւմ, ինչը 2016–2022թթ. ժամանակահււււռվւսծոււք չի վճւսրվել, իսկ Հայրիկ Աշոտիկի Ավետիւղւսնի կողմից 
նշված ժամաևակւսհատվածի զույբահարկը օրէնքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում 
ւսուսջացել է զույքւսհարկի համար ւոույժ 20007/քսւսն հազար յոթ/ՀՀ դրամի չսււիով։

2023 թվւսկանի հունվւսրի 16 ֊ին «Վարչարարությաև և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օյւեեքի 30 րղ 
հողվածի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համւսյևքաւղետարանում հարուցւիսծ վարչւսկան 
վարույթի շրջսւնականերում 2023 թվականի հունվարի 31-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսւտշաճ ծսւնուցվել է/հիմք 16.01.2023թ. ծանուցում ՋշմՁրՋր.Ջրո 
կայքում/ Հւսյըիկ Աշոտիկի Ավետիսյւսևը։ Վերջիևս չի նևրկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 
31.01.2023թ. վարչւսկան ւիսրույթի լսումներն իրականւսցվել են պսսոշւսճ ծանուցվսւծ Հայրիկ Աշոտիկի 
Ա վ ե տ ի ս յ ւս ն ի բւս ց ւս կ սւ յ ո ւ թ յ ւս լք բ:



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴԱԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

22 Սահմւսնսւդրաթյան 45 ֊ րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պա|որոսվոււ է; օրենքով 
սահմսւեւ|ած կարզով ե չսոիով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսոոարել պետական կամ հսւմայնբայիե բյուջե 
մուտքազրվող պարտագիր այլ վճտրւււմնեյւ։
2ամաձայե 22 Հարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի ւիոխսւդրաւքիջոցի դայքահսւրկը հարկ վճարողներին 
սեփակւսնության իրավունբով պատկանող հարկման օբյևկտ հսւմարվող փոխաղրամիջոցիների համար 
սահմանվսւծ կարդով 2սւյաստսւևի 2ւսնրասյետությսւն համւսյեքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
Է. որր կսվսվսւծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական զործուևեությսւն արղյունբեերից։
2ամաձսւյն 22 հարկային օրենսղրքի 240– րղ հոդվածի փոխւսդրամիջոցների ղույքահսդւկ վճարողներ են 
համարում կազմակերսյություններն ու ֆիզիկակւսն անձինք։ Համաձսւյն 22 2ւսրկսդին օրենսղրքի 46-րդ 
հոդվածի տեղական հւսրկերի ղծով հարկային պարտավորություևների կատստում ,'մսւրում/ է 
համսդւվում Օրենսղրքին համապաաասիւան հաշվարկփսծ վճւսրման ենթակահսւրկի, ինչւդես նաԱ դրսւ 
ղծով տույժերի ե /կսւմ/ տուղանքների դումարների վճարումը համաԱյատսւսիւան հարկի ղծով 
ս|ստտավոյաւթյունը հւսշվառոդ տեղական բյուջևի ղանձասյետւսկան հաշվին։
2ամաձ\սյն 22 հարկային օրենսղրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմւսնւիսծ ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկհտսւնց յուրաքանչյար օրվսւ համար հարկ վճւսրոդր կամ հարկային 
զոյւծակալը վճարում է սւույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամսւձայն 22 հարկային օրենսղրքի 251 –րդ հարկածի 
կաղմսւկերպությունևերն ու ֆիզիկակւսն անձինք փոիսսդրսսքիջոցնեըի զույքահարկի տարեկան 
զումայւները իրենց պետական զրանցման /հաշվառմւսն/ վայրի համայնքի բյուշե ևն վճարում մինչհ 
հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ։
2ամաձայն «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին» 22 օրեևքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որսյևս սեւիակւսև յիազորություն, օրենքով սահմանվսւծ կսդւզով կազմսւկերպամ է զույքահարկի 
զսւնձումր, իևչպես նսւհ տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրող ւսնձանց նկատմամբ 
օրենքով ասհմաևված կարզով կիրւսոում է համւսպատաս|սսւն միջոցներ։
Ելնելով վևրոզրյալից և ղևկավարվևլով 22 Սահմանաղրությամբ, 22 հարկային օրենսզրբով, «Նորմւստիվ 
իրաւիսկան ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրևնքի 53 րդ, 58 60 յւդ հոդվածներով, որոշումևմ

1.2այրիկ Աշոտիկի Ավետիսյանից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 86096/ութսունվևց
հազար իննսունվեց/ 22 դրամ որպես \;ՕԼ1ՀՏ\\ր.ձՍՏ>յ ՐՃՏՏձմ 1.8 7՝ մակնիշի 32 ԼՏ
950 պեսւհամաըւսնիշեյւի փոխադրամիջոցի զույքահաըկերի գումար, ներսայալ աույժերր։
2.Սույն որոշումը կարող է վարչական կսդւզով բողոքսւրկվել Գսւվսաի համայնքսւպետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա րնթացքամ կամ 2սւյասսոսնի 2ւսնըւսպետության վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյա ժսւմկեսաւմ։
Յ-Սայն որոշմւսն պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վւսրչարարության հիւ1ուևքևհրի և վարչական 
վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմանված կարզով այն ենթակւս է հարկադիր 
կսսռարմաև՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցով ւսնբողոքարկելի 
դաոնւսլուց եոսւմսյա ժամկեաում։
4. Սույն որոշմսւն կատսւրման րևթսւցքի նկատմամբ հսկոդությունն իրականացնուԱ՜ Լ Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնդունման ււաայ^րաճյ^յԽ սահմանված սյւստշւսճ իրազեկելու 
յրվան հաջորդալ օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎեԿԱ ԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ք.Գավսա
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ձայաստաեի 2ւսնրապետությւսն Գեղւսրքուեիքի մարզի Գավար) համայնք
22, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՋ§հՅզՋթ6էՋրՁո@§րոՋմ.օօրո
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ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վաեիկ 2սւկոբի Ջրաղացպաեյաեը (անձնազիր ՃԻ1 0408089, 2,0՝2, 2805560221 հաշվառվսւծ 22 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք,զ. Կարմիրգյուղ Զոհրաբ Շհոյանի փ ., 207 ա/ հանդիսանալով 
զույքւսհարկ վճարող սուբյեկտ, 22 հւսրկային օրենսզրքով սահւէսւնված կսւրզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճսւրելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2023 թվսւկանի հունվարի 16 ֊ին 
«Վարչսւրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1-ին ւէասի ,,բ" 
եեթսւկետի հիմքով Գավւսռի համայնքապեաարանի աշխասւակազմում հարուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումւսրների զսւնձմսւն հսւրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» 2այսւստաևի 2աևրապեսւությսւն օրեևքով սահմանված վարզով հարուցված 
և իրսւկանացված ւլւսրչակաև ւիորույթի ընթւսցքուլք զոյւծի փասաական հանզւսմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ւսրդյունքում, բացահսւյաելով զոյւծի բոլոր հանգամանքները, 
ւ|այւչական մարմինը հաստատվսւծ է; համսղաւմ հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

2ամւսձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ –ի կողմից տրամադրված 22 2արկսղին օրենսզրքով սահմանված 
զռւյքահւսրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05 038 0505-0069,05-038-0505֊
0063, կւսղւսստրայիև ծածկսւզրերով հողսւտեսքը հանղիսւսնում է Վանիկ 2ակոբի Ջրաղւսցպանյանի 
ս եփականությունը։
Անշարժ զույքերի հաւհսր վճարման ենթսւկա զույքահարկը կազմում է 15924/տսւսնհինզ հազար ինն 
հսւրյուր քսւսնչորս/ 22 ղրւսմ, ինչը 201՝1–2022թթ. ժամանսւկահատվածում վւ վճարվել, իսկ Վսւնիկ 2ակոբի 
ճրսւղացպանյանի կողմից նշվսւծ ժսւմանակահատվածի զույքահարկը օըենքով սահմանված ժամկետոււք 
չվճւսրելու ւսրդյունքում առւսջացել է զույքահարկի համար տույժ 7129/յոթ հազար մևկ հարյուր քսանինը/; 
22 գրաւէի չափով։
2023 թվսւկանի հունվարի 16-ին «Վարչարարության և վարչական փսրույյծի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետսւրաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվարի 31-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի 
յսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 16.01.2023թ. ծանուցում ՁշժՅրՋրտա 
կւսյքում/Վանիկ 2ակոբի Ջրւսղւսցպւսնյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
31.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականսւցվել են պսսոշաճ ծանուցվւսծ Վանիկ 2սւկոբի 
Տկ ոս ղ ա ցււյ ան յ ա ն ի բ ա ց ա կ ա յ 11 ւ թ յ ա մ բ:
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2,– Սահմւսևաղրության 45 րղ հողվածի համաձայն՝ յուրւսքւսնչյուր ոք պաըւոավոր է օրեեքով 
սահմսւեված վարզով և չափով մուծել հարկեր, սաւրքեր, կաասւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուաքսւզրւխղ պարտւսդիր այլ վճւսրոււքներ։
ձամաձւսյն ձձ ձւսրկային օրենսզրքի 224-րզ հողվածի անշարժ զու յքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփսւկանության իրսւվունքով պսւտկանող հարկման օբյեկտ համարվոդ անշարժ զույքի համար 
սահմանված կսւրզով ձայաստանի ձանրապետության համսւյնքևերի բյուջեևեր վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որր կսվսված չէ հարկ վճսւրողևերի տնտեսական զործունեության ւսրղյունքներից։ 
ձամաձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմակերսյությունները և ֆիզիկակւսն սւնձինք 
ւսնշարժ զույքի տարեկան զումսւրները /այղ թւխււք Օրենսզրքի 231 րղ հողվածի 3-րղ մւսսով սահմանված 
ղեպքերում ու վարզով հւսշվարկփսծ անշարժ զույքի հարկի պարտւսվորության զոււհսրները / անշարժ 
զույքի զտնվեյու վւսյրի համւսյնքի բյուջե են վճարում լքինչև հարկային տարվա ղեկտեմբերի 1 ֊ը  ներւսոյւսլ 
հաշվի սանելով սույն հողվսւծով սահմանված սաանձնահւստկությունները։ 
ձաւքսւձայն ձձ ձսղմյւսյին օրենսզրքի 46 րղ հողվածի տեղական հսւրկերի զծով հարկային 
սյարտւսվորությունների կսւտարում/մսւրում/ է հսւմւսրվում Օրենսզրքին հաւքասլասոսսխւսն 
հաշվւսրկված վճարման ենթսւկահարկի, իևչսյես ևաե ղրւս զծով տույժերի և /կսււք/ տուզանքևերի 
զոււքարների վճարումը համւսպւստւսսխան հարկի զծով պարտսւվորություևը հաշվսաող տեղական 
յյյուջեի զսւնձապետական հաշվին։ ձամաձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 401 րղ հողվածի հարկի 
վճարումր սահմանված ժսւմկևտներից ուշացնելու դեպբում ժամկեաանց յուրաքսւնչյուր օրվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային զործակալը վճւսրոււք է սաւյժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։ 
ձաւքւսձայն «Տեղական ինքնակւսոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
պայես սեվոսկան լիսւզորություն, օրեևքուլ սահմւսևւիսծ վարզով կազմսւկերպում է զույքահարկի 
զաևձումր, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց ևկատմամբ 
օրևնքուլ սւսհւնսնվւսծ վարզով կիրւա՚աււէ Է համւսպաաասխան ւէիջոցնևր։
Ելնելով վեյւոզրյափց և ղեկսոիսրվելով ձձ Սւսհմաևաղրությաւքբ, ձձ հարկային օրենսզրբով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքևւսկւսոսսխւրման մասին», «Վսւրչարարության հիմուևքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58-60 րղ հողվսւծնևրով, որոշումԼմ

1. Վւսնիկ ձւսկոբի Ջրւսղսւցպւսնյանից հօզոսո Գւսվսա հսււ1այնքի բյուջե գւսնձել ընղւսմենր
23053 քսւսներեք հազար հիսուներեք/ձձ ղրսւմ, որպես 05–038՛֊0505 0069,05 038 0505 0063 կաղաստրային 
ծածկազրերով զույքերի զույքւսհարկերի զումար, ներսւոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչւսկւսն կւսրզու( բողոքարկւլել Գավսաի հւսմւսյնբապետիև ղրսւ ուժի ւէեջ 
լքանելու օրվանից երկու ւսւքսվա ընթւսցքում կամ ձայաստանի ձանրաւզետությաև վարչական դատարան՝ 
երկամսյւս ժամկետոււէ։
3. Սույն ւղւոշլքւսն սյահանջները չկւստւսրելու ղեպքոււք, «Վարչւսրւսրության հիմունքնեյփ և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րղ հողվսւծով սւսհմանված վարզով այն ենյասկա ե հարկադիր 
կւսաարման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսղիր կատարումն սւպահուխղ ծսաայությսւն ւէիջոցով սւնբողոքւսրկելի 
ղաոնւսլուց եուսւէսյւս ժաւէկեսաւմ։
4. Սույն որոշմւսն կւստւսրմւսն ըևթսւցքի նկւսամւսւքբ հսկողությունև իրականւսցնում Լ Գավաո համււղնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնոււք ըևղրււնման լքասին օրէնքով սահմանված սրստշսւճ իրազեկելու 
օրվւսև հաջորղող օրը։

ձԱՄԱ֊ՅՆՐԻ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §3\,ՁրւզՁ§հՋզՁր6էՁրՅՈ(օ)§ասմ.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
31 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի 147-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆԶՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Կառլեև Լևիկի Ջրաղացպաևյաևը (անձնագիր ՀւՏ 0249998, ՀԾՀ 2614650331 հաշվսափսծ ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք,զ. Կսւրմիրզյուղ Դրասաամատ Կանսւյան փ. ,14 տ/ 
հանղիսանալով զույքւսհարկ վճարող սուրյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի 
կատարել զույքահարկ վճարելու պարտակսւնությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2023 թվականի 
հունվարի 16 ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հողվսւծի 1 ին մւսսի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով Գսւվսաի համայևքասյեաարաևի աշխաւոակազմում 
հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույբւսհարկի զումւսրների գանձման հսւրցի քևնության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի րնթւսցքում զործի 
փաստական հանզամւսևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արդյուևքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզամաևքները, վարչական մարմինը հասասւտված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ ի կողմից տրամադրվսւծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-038-0503-0052,05-038-0503–
0049 կաղաստրայիև ծածկւսզրերով հողասւեսքը հաեղիսանում Է Կառլեն Լևիկի Ջրաղւսցպանյանի 
սեվոս կանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմաև ենթակա զույքահարկր կազմում Է 15732/աասնհինզ հազար յոթ 
հարյուր երեսուներկու/ ՀՀ դրամ, ինչը 2011 2022թթ. ժամանակւսհաավածում չի վճսւրվել, իսկ Կառլեև 
Լևիկի Ջրաղւսցպանյանի կողմից նշված ժամանւսկահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված 
ժւսմկետում չվճարելու արդյուևքում ւսռաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 6419/վեց հազար չորս 
հւսրյուր տասնինը/ ՀՀ դրամի չափով։
2023 թվականի հունվւսրի 16-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1 ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվսաի համւսյնքապետսւրանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանակաևերում 2023 թվականի հու նվարի 31-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծւսնուցվել Է /հիմբ 16.01.2023թ. ծանուցում ՅշժՋրՅււտա 
կայքում/Կսալեն Լևիկի Ջրաղացպաևյաևը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներիև։
31 .01 .2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են պատշսւճ ծանուցվսւծ Կառլեն Լևիկի 
Ջրսւղացպսւնյանի բացակսղությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

֊–  Սւսհմանւսղրության 45-՚րղ հողվածի հսւմաձայև՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարսոսվոր է օրենքով 
սահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսոռարել պետական կամ համայնքային քյուջե 
մոսոքսւղրվող պարաադիր այլ վճարումներ։
2ամւսձայն 22 2,ւսրկային օրևնսղրքի 224-րղ հողվածի անշարժ ղույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականությաև իրավունքով պատկւսևող հւսրկման օքյեկւո համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարղով ճայ աս սոսնի 2անրապետույ(>յւսն համւսյնքնեյփ քյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունևությաև ւսրղյունքներից։
2ւսմաձայն ԼԼ հսւրկային օրևնսղրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունևերը ե ֆիզիկական սւնձիևք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /ւսյղ թվում Օրենսղըքի 231 ֊րղ հողվածի Յ ֊ր ղ  մասով սահմանված 
ղեպքերում ու կսւրղով հաշվւսրկված անշարժ ղույքի հարկի պսւրտավոյաւթյան գումարները / անշարժ 
գույքի գտևվելու վայրի համայնքի քյուջե են վճարում միևչև հարկային տարփս ղեկտեմբերի 1-ը ներսայալ 
հսւշվի առնելով սույն հողվսւծով սահմանված սաանձնահսոռկությունները։ 
ձամւսձւսյն ԼԼ 2սւրկային օրենսգրքի 46 րղ հողվածի տեղական հսղմյերի գծով հսւրկային 
սրսրսոսվորությունների կատւսրում/մւսրում/ 1, հտմայւվում Օրենսգյւքին համապատասխան 
հաշվարկված վճւսրման եևթակւսհարկի, ինչպես նւսև ղյսււ գծով տույժերի հ /կամ/ տուգանքնեյւի 
գումսւրևերի վճարումը համասրոտսսվասն հարկի գծով ւցարտավորությունը հտշվարաղ տեղական 
քյուջեի գանձապետակսւն հւսշվիև։ ձամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401 րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետնեըից ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքանտյուր օրվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում I սոււյժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։ 
մամաձայև «Տեղական ինքնակստսւվարմւսն մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
ո յայ ես սեփական լիագորություև, օրենքով սահմանված կւսրգով կսւզմակերպում է գույքւսհարկի 
գանձումր, ինչպես նահ տեղական հսւրկեյւը, տուրքերր ե վճարները չվճսւրող ւսևձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարղով կիրւսռում է համասլսաոսսխան միջոցներ։
ելևելով վևյագրյավւց ե ղևկւսվւսրվելով 22 Սահմանւսղրությսւմք, 2,2, հարկային օրենսգլւքով, «Նորմատիվ 
իրավսւկաև ակաերի մասին», «Տեղական ինքնակսւոավարման մասին», «Վարչարարույպան հիմունքների 
հ վւսյւչակւսն վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 5 3 ֊րղ, 58 60 րղ հողվւսծներով, որոշումեմ

1. Կսալեն Լհիկի Ջրաղացպանյանից հօգուսւ Գավառ համայնքի քյուջե գանձել ըևղամեևը 
22151/քսաներկու հագար մեկ հարյուր հիսունմեկ/22 ղրամ, որպես 05-038-0503-0052,05-038-0503 
0049 կաղաստրսւյին ծածկագրերով գույքերի գույքւսհսւրկերի գումար, ներսայալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կայւգով քողոքսղւկվել Գւսվառի համւսյնքապետիև ղյսււ ուժի մեջ 
մ՛տնելու օրվսւնից ելւկու ւսմսվւս ընթացքում կամ 2այաստանի 2աևրապետության վարչական ղսոուսրաև՝ 
երկամսյսւ ժւսմկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկսաոսըելա ղեպքում, «Վւսրչարարությւսն հիմունքների ե վարչական 
փպաւյթի մասին» 22 օրենքի 88 յւրյ հողփսծով սահմանված կայւգով այն եևթակսւ Լ հւսրկւսղիր 
կատար ման՝ 22 ԱՆ 2արկւսղիյւ կատարումն ապահովող ծառայությւսն միջոցով անքողոքարկելի 
ղառնալուց եոամսյա ժսւմկետում։
4. Սույն որոշմսւն կսաոպւման ընթսւցքի նկաւոմամր հսկողույ^յունն իրակսւնացնում I Գավառ համայնքի
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մ՜տևում րնղունմւսն մասին օրենքով սահմանված պւստշւսճ իրազեկելու 
օրվան հւսջոյւղալ օյւը։
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Քաղաքացի Գյորզի Սամվելի Ջրաղացպւսնյաևը (անձնազիր ՃՆ 0515411, 2,0՛2 3911760841 եաշվսաված 22 
Գեղարքուևիքի մարզ, Գավսա հւսմայևք,զ. Կարմիրզյուղ Դրասաամւսա Կանւսյւսև ւի. ,13ա/ 
հւսնղիսաևալով զույքւսհարկ վճարող սուբյեկւռ, 22 եւսրկւսյին օրենսզրքով սահմանված վարզով չի 
կսւաարել զույքահարկ վճարելու պարաակւսևությունևերը, ինչի կապսւկցությաւքբ 2023 թվսւկանի 
հունվարի 16 ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ 
հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեւոի հիմքով Գսւվսաի համայևքապեասւրանի աշխւսաւսկազմում 
հարուցվել Է վարչական վայտւյթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հսւրցի քննության ևպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վւսրչակւսն վարույթի մասին» 2ւսյւսստաևի 2աևրապետությաև 
օրենքով սահմսւևվւսծ կսւրզով հարուցփսծ ե իրականացվւսծ վարչական վարույթի ըևթացբում զործի 
ւիասաական հաևզւսմաևքների բազւհսկողլքանի, լյւիվ և օբյեկաիվ քննության արղյունքոււէ, բսւցահայաելով 
զործի բոլոր հւսնզւսմւսեքները, վւսրչակւսն մարլքինը հաստատվսւծ Է հալքսւրոււք հետնյալը.
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2ամաձւսյն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսւմաղրված 22 2արկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքւսհարկ ով հարկվող օբյեկտ հսւմւսրվող՝ Գավսա համայնքի 05-038-0503-0047,503-047 կաղսատրային 
ծածկսւզրերով հողատեսքը հւսնղիսսւնում Է Գյորզի Սամվելի Զրաղւսցպւսնյաևի սեփականությունը։ 
Անշարժ զույքերի հւսմար վճւսրման ենթակսւ զույքահարկը կազմոււք Է 14904/տասնչորս հւսզայւ ինը 
հարյուր չորս/ 22 ղրամ, ինչը 2011–2022թթ. ժամւսնակահւստվածում չի վճսւրվել, իսկ Գյորզի Սամվելի 
Ջրաղացպաևյաևի կողմից նշվւսծ ժամաևակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճսւրեյու ւսրղյունքում սաաջացել Է զույքահարկի հսւմւսր տույժ 6086/վեց հազար ութսունվեց/ 22 ղրսւմի 
չաւիուի
2023 թւիսկաևի հունվարի 16-ին «Վւսրչւսրարությւսև ե ւիսրչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1-ին մսուի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքապետարանոււէ հարուցված վայ՜ւչական 
վարույթի շրջանւսկանևրում 2023 թվսւկանի հունվարի 31-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով սրստշսւճ ծաևուցվել Է /հիմբ՝ 16.01.2023թ. ծանուցում Ձ2ժՅրՋր.Ջրո 
կայքում/Գյորզի Սամվելի Ջրաղացպւսնյաևը։ Վերջինս չի ներկայացհլ վարչական ւիսրույթի լսումներին։ 
3 1 .01 .2023թ. ւիսրչակւսև ւիորույթի լսումներն իրակւսնացվել են սյսւտշաճ ծանուցված Գյորզի Սամվելի 
Ջրաղացպանյսւնի բտցակայությամբ։
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Սա1ոքաեադրությաե 45 րդ հողվսւծի համւսձայե՝ յուրւսքւսնչյրոր ոք պարտսւվոր է օրենքով 
սահմանված կարղով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքագրվող պարտաղիր այլվճստոււէներ։
Համսւձայն ՀՀ Հարկային օրենսղրքի 224-րղ հողվսւծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճւսրողներին 
սեւիւս կանությւսն իրավուևքով պատկաևող հսւրկման օբյեկտ հւսմարվող անշւսրժ գույքի համար 
սահմանված կսւրգով Հայւսսաանի Հանրապետության համւսյնքնհրի բյուջեներ վճւսրվող տեղւսկան հարկ 
1;, որը կւսխվսւծ չէ հարկ վճսղադների տնտեսական գործունեությւսն արղյուևքնհրից։
Համւսձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հողփսծի կւսզմւսկհրս|ույ<ղուևները ե ֆիգիկակւսև անձինք 
անշարժ գույքի աւււրեկան գումարները /այղ թվում Օյւենսգյւքի 231-րղ հոդվածի 3-րղ մասով սահմանված 
ղեպքերամ ու կւսրգով հաշվսւրկված անշարժ գույքի հարկի պարտավոյաւթյան գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի րյուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ևերսայսւլ՛ 
հսւշվի ւսռնելով սւոյն հողվսւծով սահմւսնվսւծ աոանձնսւհատկություննևրը։
Հւսմսւձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46 րդ հողփսծի՝ տեղական հւսրկերի գծով հարկային 
պայւտավոյւությունների կւսաւսրոււէ ւէարում/ է համւսրւիսմ Օյւենսգրքին համապատասխան 
հաշվսւրկված վճարման եևթակւսհայւկի, ինչպես նաև ղրւս գծով տույժերի ե /կամ/ տուգանքների 
գումւսրեերի վճարումը հաւէապաւռւսւփսսն հարկի գծով պւսրսոսվոյաւթյունը հւսշվաոող տեղւսկան 
բյու օեի գւսնձսւպեսոսկան հաշվին։ Հսւմաձայև ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401 –րդ հոդւ|սւծի հարկի 
վճսղաւմր սահւէանւ|ած ժսւլքկևւոներից ուշացնելու դեպքում ժամկեսաւևց յույ՜ւաքանչյուր օ|ո|սւ հսո1ւսր 
հարկ վճարողը կամ հարկւսյին գործւսկւսլը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չսոիով։
Հտմաձայն «Տեղական ինքնւսկսասս|արմւսն մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվսւծի՛ համայնքի ղեկսսիս|ւր 
ւղայևս սեւիսւկւսն լիագորություն, օրենքով սահմանված կայւգուլ կւսգմակեյւպում ե (յույքահսւրկի 
գանձումը, ինչպես ևւսե տեղակւսև հարկերը, տույւքերր ն վճւսրևերը չվճւսրող սւնձանց ևկւսւաէսոփ 
օրենքով սահլքանված կւսրգով կիրւսոոնմ է հւսւ(ասյաաաւվսան լքիջոցներ։
Ելնևլով վևյւոգյղւսլից և ղեկավարվերւվ ՀՀ Սա1ո(ւսնաղրությսւմբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմսւտիվ 
իրավսւկսւն ակտևրի ւ1ւսսիև», «Տեղական ի\փևակսւոսււիւղւման ւեափն», «Վարչարսղաւթյան հիմունքների 
հ վարչական ւիսյաւյթի մասին» ՀՀ օրենքի 53– րդ, 58-60 րղ հողվսւծներով, որոշումԼմ

1. Գյորգի Սաւ(վև|ի Ջրւււղւսցպւսևյաևից հօգուսւ Գավաո համայնքի բյուջե գանձելընղամևնը 20990/քււան 
հագար ինը հարյուլւ իննսուև/ՀՀ ղլուսէ, որպես 05-038 0503-0047,503 047 կադաստրային ծւսծկագլւերով 
գույքերի գույքսւհարկերի գումար, ներսայսղ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կւսրգով բողոքարկվելԳւսվսաի համւսյնքւսպեսւիև ղրա ուժի մեջ 
մտնելու օրւ|անից երկու ւսւէսվսւ ընթսւցքոււէ կւսւէ Հայւսստանի Հւսնրապետությսւն ւիսրչակւսն դատարան
երկւսւհղսւ ժաւէկ ետոււէ:
Յ.Սույն ոլւոշման ւգահանջևերը չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե ւիսրչակւսն 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88 րդ հողվւսծով սահմանւիսծ կսւրգով այն ենթւսկսւ Է հսւըկւսդիր 
կւստարման՝ ՀՀ ԱՆ Հսւրկւսդիր կատարումն աւդահովոդ ծառայության միշոցով անբողոքարկեփ 
ղսանւսյաց եոաւէււյա Ժււււ1՜կեսաւմ։
4. Սույն որոշմաև կւսաարմւսն ընթացբի նկատմաւէբ հսկողությունն իրւսկաևւսցնում ԷԳաւիսո համւսյևքի 
ղեկւսվարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ 1; մւոնում ընղունման մասին օրենքով սահմանված պասւշաճ իրազեկելու 
օ|ւվւսե հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասսսսնի Հւսնրապետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 յյ^ահզՅ§հՋզՅքօէ։ՅրՁո(Տ)բրոՁմ.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
31 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկանի 14 149-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՌՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռեփսիկ Աևուշավանի Սհոյանը (աևձնազիր 006509517, ՀԾՀ 5408430138 հաշվաովւսծ ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք,զ. Լւսնջաղբյուր Անղրանիկի խ ճղ., 46 ա/ հանդիսանալով 
զույքաեարկ վճարող սուբյեկսւ, ՀՀ հարկային օրեևսգրքով սահմանված կարզով չի կսւաարել զույքահարկ 
վճարելու պսւրաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2023 թվսւկանի հունվարի 16-ին 
«Վարչարարությւսև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 ֊ րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" 
հնթսւկեաի հիմքով Գսւվաոի հսւմայնքապեաարանի աշխւսաակազմում հարուցվել է վարչական վսւրույթ՝ 
գույքահարկի զոս1արևերի զաևձմաև հարցի քևևության նպատակով։ «Վարչարարությւսն հիմունքների ե 
վարչական վարույթի մասին» Հայասաանի Հսւնրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված 
հ իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հսւնզամանբների 
բազմակողմանի, լյւիվ և օբյեկտիվ քևևության ւսրղյուևքում, բացսւհայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմիևը հաստւստված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրվւսծ ՀՀ Հարկային օրեևսգրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ հւսմստվող Գավաո համայնքի 05-038-0201-0322,201 ֊1 0 4  կաղաստրային 
ծածկազրերով հողատեսքը հաևդիսանում է Ռեփսիկ Աևուշավանի Սհոյւսնի սեփւսկանություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման եևթակւս զույքահարկը կազմում է 28776/քսանութ հազար յոթ հւսրյուր 
յոթանասունվեց/ ՀՀ ղյւամ, ինչը 2008–2022թթ. ժամանակահատվսւծում չի վճարվել, իսկ Ռեփսիկ 
Աևուշավանի Սհոյւսնի կողմից նշվւսծ ժամանակւսհատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արղյունքում աոաջացել է գույքահարկի համար տույժ 12536/տսւսն երկու հազար 
հինգ հարյուր երեսունվեց/ ՀՀ դրամի չափով։
2023 յծվակսւնի հունվարի 16-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րղ 
հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի հսւմայնքապետարաևում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջւսնականերում 2023 թվսւկանի հունվարի 31-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մսւսնակցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվել է /՚հիմք 16.01.2023թ. ծանուցում 32մ3ր3ր.3րո 
կայքում/Ռեփսիկ Աևուշավանի Սհոյանը։ Վեըջինս չի նեըկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
31 .01 .2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվել եև պատշւսճ ծանուցված Ռեփսիկ 
Աևուշավանի Սհոյւսնի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՃԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

- ֊ Սահմանադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքւսնչյուր ոք պւսրաավոր է օրէնքով 
սահմանված վարդով ե տափով մուծէդ հարկեր, տուրքեր, կսւտարել պեսւակաե կամ համւսյնքսւյին բյուջե 
մուարադրվոդ պարաադիր այլ վճարումներ։
•֊ամաձայե ԼԼ ձարկսւյին օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հւսրկ վճ՜արողներին 
սեփականության իրավունքով պատկւսևոդ հարկման օբյևկտ համւսրվող անշարժ զույքի համար 
սահմանվւսծ կարզով ճայաստանի 2սւնրապեսաւթյան համայևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճսւրոդների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 
ձւսմսւձւսյն 22 հարկային օրենսզրքի 236-րդ հոդւիսծի կսւզմակերպությունները ե ֆիզիկական անձինք 
անշարժ զույքի տարեկան զաւևսրները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դէպքերուն ու կւսրզով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի պարտսւվորույՅյաև զոււհսրևերը / անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հւսյւկային տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ևերաոյւսլ՝ 
հաշվի աոևելով սույն հոդվածով սահւհոնվսւծ ւսռանձնւսհատկությունները։ 
ձւսմաձւսյն 22 2ար կային օրենսզրքի 46-րդ հոդւիսծի տեղական հւսրկերի զծով հարկային 
պարտավորությունների կսոռարում /մսւրում/ է համււդւվում Օրենսզրքին հւսւքաւդւստւսսխւսն 
հաշվարկված վճսւրման ևնթւսկահարկի, ինչւդես նաև դրւս զծով սաւյժերի ե /կամ/ տուզւսնքնեյփ 
զումարների վճարումը համապւստւսսխսւն հայւկի զծով պարւոավորություևը հտշվսւոող տեղական 
բյուջեի զանձւսւդետական հւսշվին։ ձամաձայն ԼԼ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումր սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրսւքանչյուր օրվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային զործակալը վճարում է սւույժ 0.04 տոկոսի չսոիով։ 
ձամւսձայև «Տեղական ինքնակաոավւսրման մասին» 22 օրեևքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
պայէս սեւիւսկաև լիազորություն, օրենքով սսւհւքաևված կարզով կւսզմակերպում է զույքահարկի 
զաևձոււքը, իևչպևս նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարոդ ւսնձանց նկատմամբ 
օրէնքով սահմանված կւսրզով կիրւսոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյւսլից և ղեկավւսրվելով ԼԼ Սւսհմանւսդրությամբ, ԼԼ հարկային օրեևսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավակսւն ակտևըի մասին», «Տեղական ինքնւսկաուսվւսրման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների 
1ւ վւսրչսւկան վւսրույթի մասին» 2.2 օրէնքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Ռեւիսիկ Անուշավանի Սհոյանից հօզուտ Գավւսո հսսէայնքի բյուջե զւսնձել ըևդւսմեևը 
41312 /քւսոասունմեկ հազար երեք հարյուր տասներկու/ԼԼ դրամ, որսյես 05-038-0201 ֊0322,201 ֊
104 կաղաստրսւյին ծսւծկազրերով զույքերի զույթւսհարկերի գումար, ներսայալ աույժերր։
2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարզով բողոքւսրկվել Գւսվաոի համւսյևքապետին դրսւ ուժի մեջ 
մտնելու օրւիսևից երկու ամսվա ընթացքում կսսէ 2այաստանի 2անրապետությսւն վարչական դատարան՝ 
ևրկամսյւս ժսւմկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վւսըչարւսրության հիմունքների և վարչական 
վւսրույթի ւհսսին» 22 օրէնքի 88-րդ հոդվածով սահմանվւսծ կարզով այն եևթւսկա է հարկադիր 
կասոսրման՜ 22 ԱՆ ձարկսւդիր կատարումն ասյւսհովող ծսաւսյության միջոցով անբոդոքարկելի 
դւսոնալուց եուսմսյա ժամկեսւում։
4. Սույն որոշման կսւտարմսւն ըևթւսցքի նկատմւսմբ հսկոդությունն իրւսկանացնոււէ է Գավսա համայնքի 
դեկաւխւրը։
5. Սույն ոյտշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն ւևոսին օրենքով սահմանվւսծ պատշսւճ իրազեկելու 
օյւվան հաջորդալ օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ

20ԶՅ\հ– Յ ճ
բ.Կսւվսա



2.ԱՅԱԱՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայ սատանի ձանյււսպեսաւթյան Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^Ջոզձ§հՁզՁթ6էՋրՋՈ@§աՋւ1.օօրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
31 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 150-Ա

ԳՌԻՅՔԱ2.ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ Պ1ԱԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վսւհան Օնիկի Բարվեցյանը (անձեւացիր 070008008, 2.0՝2, 140760125, հաշվաովւսծ ԼԼ 
ԳԵղարքունիքի մարզ զ. Կսւրմիրզյուղ Ազատության պողուռւս 10) հանղիսանւսլով զույքահւսրկ վճարող 
սուրյեկա, ԼԼ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսոռարել զույքահւսրկ վճարն լու 
պարտսւկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2023 թվականի հունվարի 16-իև «Վարչսւրարության 
հիմունքների ն վարչակւսն վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ևնթակեաի հիմքով 
Գավաոի համայնքսւպեաարանի աշխաաւսկազմում հարուցվել Է վարչական ւիսրույթ՝ զույքւսհարկի 
զումսւրևերի զաեձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարությաև հիմունքների և վարչակւսն վարույթի մասին» ձայաստաևի ձաերւսպետության 
օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացվսւծ վարչական ւիորույթի րնթացքում զործի 
փւսստական հւսևգամաևքեերի բազմակողմւսեփ, լրիվ և օբյեկտիւ) քննությաեւ արղյուեւքում, բացահայտելով 
զործի բոլոր հանզւսմանքևերը, վւսրչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 
ձամաձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ԼԼ Պարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահւսրկով հարկվող օբյևկտ համւսրվող Գւսւիսո համայնքի 05 056 0143 0005, 302 023 կաղաստրային 
ծածկազրով անշարժ զույքը, ԼԼ ձՔԲ-ի կողմից տրսւմաղրված փոխադրսւմիջոցների հաշվաոման ու 
զնահսսոման տվյսւլների ԳԱԶ 31029 մակեփշի 04 ՕՏ 555 պետհամւսրւսնիշի փոիււսղրամիջոցը 
հանղիսաեում են Վահսւն Օնիկի Բարվեցյաեի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակւս զույքահարկը կազմում Է 33964/երեսուներեք հազար ինն 
հարյուր վսւթսունչորս/2,2, դրամ, ինչը 2012֊2022թթ. ժամանակահատվածում չ)ւ վճարվել, իսկ Վւսհւսն 
Օնիկի Բարվեցյաեի կողմից եւշված ժամաևսւկահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմւսնված 
ժւսմկետում չվճարելու արղյուեւքուլք ւսռաջսւցել Է զույքւսհարկի համար ւոույժ 15557/տսւսնհինզ հազւսր 
հիևզ հւսյղուր հիսուեյոթ/ձձ ղրամի չափով։
Փոխսւղյւամիջոցի հսւմւսր վճարման ենթսւկւս զույքահարկը կազմում Է 73307/յոթանասուներեք հազար 
երեք հայղուր յոթ/2,2 ղրւսմ, իեւչը 2014 2022թթ. ժամանակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Վսսհաե Օնիկի 
Բարվեցյաեի կողմից նշված ժամանսւկւսհատվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմանվւսծ ժամկետում 
չվճարեյու արղյունքում սաաջւսցել Է զույքահարկի համար տույժ 31853/երեսունւէեկ հազար ութ հարյուր 
հիսուևերեք/ձձ դրամի չափով։ 2023 թւիսկանի հունվարի 16 -ին «Վարչարարությաև և ւ|ւսյւչական վարույթի 
մասին» ԼԼ օրենքի 30-րդ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանոս1 
հսւրուցված վււտչակսւն վարույթի շրջանակաևերում 2023 թվակսւևի հունվարի 31-ին հրսւվիրվել են 
վարչւսկան վարույթի լսումներ, որին լքասնակցելու նպատակով պւստշաճ ծսւնուցվևլ Է /հիմք 16.01.2023թ. 
ծանուցում սշժսրսրաա կսւյքում/ Վահւսն Օնիկի Բարվևցյւսնը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական 
վարույթի լսումն երին։ 31 .0 1 .2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկւսնացվեյ են պւստշաճ 
ծսւնուցված Վահան Օնիկի Բարվեցյանի բացակայությսւմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 
* - ֊ Սահմաեւսդրությաե 45 րղ հոդվւսծի համւսձայե՝ յուրւսքանչյուր ււք պարւոավոր է օրենքով 
սահմաևված վարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարևլ պետական կամ հւսմայնքային քյուջ1. 
մոսոքազրվալ պարտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյև ԼԼ Պարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվւսծի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրավունքով պատկւսնող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված վարզով 2,տյասւոսւնի 2.ւսևրսւպետության համսւյնքների րյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կախվւսծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական զործունեույպւսն արդյուևքներից։
2ւսմւսձայն ԼԼ ձստկսւյին օրենսզրքի 239-րղ հողվսւծի փոխսւդրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճսւրողներին 
սեփականության իրավունքով պւստկւսնող հարկման օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիևերի համար 
սահմանված վարզով >այսւստւսնի ձսւնրապետությւսն համւսյևքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսվսւծ չէ հարկ վճայւողների տնտեսական զործուևեությաև ւսրղյունքներից։ ձամւսձայև ԼԼ 
հարկսւյին օրենսզրբի 236–րղ հողվսւծի կազմւսկերպությունները և ֆիզիկակւսն անձինք անշարժ զույքի 
տայւեկսւն զումարևերը /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հողվսւծի Յ ֊րղ  մասով սահմանված դէպքերուն ու 
վարզով հսւշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտավորության զումարներր / անշարժ զույքի զտնվհլու 
վւսղվւ համայնքի բյուջե ևն վճարում մինչն հարկսւյին տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ հաշվի առնելով 
սույն հողվւսծով սահմանված աոանձնահատկությունները։
ձամւսձւսյն ԼԼ հարկսւյին օրենսզրքի 240-րդ հոդվւսծի փոխադրամիջոցների զույքւսհարկ վճարողներ եև 
համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկակւսն անձինք։
ձամսւձայն ԼԼ 2,սւրկայիև օրենսզրքի 46–րղ հողվսւծի տեղական հարկերի զծով հարկսւյին 
ւղւսրտավորությունների կատարուն/մւսրում/ ե հւսմարվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվաըկված վճարման եևթակսւհարկի, ինչպես նան դրա զծով տույժերիե /կամ/ տուզաևքների 
զումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտսւվորությունր հաշվաոող տեղական 
բյուջեի զանձսւպետակաև հաշվին։
ձամաձայն ԼԼ հարկսւյին օրենսզրքի 401-րդ հողվսւծի հարկի վճարումը ւււսհմւսնված ժսւմկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքւսևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հւսրկային 
զործւսկալր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձսւյն ԼԼ հսւրկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվւսծի 
կւսզմակևըպությունևերև ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների զույքահարկի տարեկան 
զումարևերը իրենց պետական զրանցման/հւսշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե եև վճարում միևչև 
հսւրկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ։ Համաձւսյն «Տեղական իևքնակ առաւ) արման մասին» ԼԼ 
օրենքի 38 րդ հոդվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը որւղես սեփական փազորություն, օրենքով սահմանված 
կարզով կսւզմակերպում է զույքահարկի զանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձսւնց ևկատմամբ օրենքով սահմաևփսծ կւսրզով կիրւաաւմ է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյալից և ղեկավարվելով ԼԼ Սահմանադրությամբ, ԼԼ հարկսւյին օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավւսկաև սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնսւկառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 53-րդ, 58– 60-րդ հոդվւսծներով

1. Վսւհան Օևիկի Րւսրվևցյւսևից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 154681/մեկ հարյուր 
հիսունչորս հազար վեց հւսրյուր ութսունմեկ/ ԼԼ դրամ որւղես 05-056 0143– 0005, 302 023 կսւղաստրային 
ծսւծկազրերով անշարժ զույքերի, ԼԼ 2,ՔԲ–ի կողմից տրամադրփսծ փոխադրամիջոցների հւսշվսաման ու 
զևահաաման տփսւլների ԳԱԶ 31029 մւսկնիշի 04 ՕՏ 555 պետհւսմւսրանիշի վախադրսւմիջոցի 
զույքսւհարկերի գումար, ևերսւոյսւլ տույժելւը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոբարկվելԳավսաի համայնքապեաին դրա ուժի մեջ 
մտնևրո օրվանից երկու ամսվսւ րնթացքում կամ ձայ սատանի ձանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
ե ր կ ա մ ս յ ւս ժա մ կ ե տ ո ւմ:
3. Սա յն որոշման պահանջները չկատւսրելու դեպքում, «Վսւրչսղոսրության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվսւծով սահմանված կարզով ւսյև ենթակա է հարկադիր 
կատարմաև՝ ԼԼ ԱՆ ձարկսւդիր կատարումն ապահովող ծւսոայության միջոցով ւսնբողոքարկելի 
դաոնսդուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կսւտարման ընթւսցքի նկւստմսւմբ 1սս^^րաՏ5Տ *̂Ա2 իրակսւևացնում է Գավսա համայնքի
ղեկավարը։ ՅԻ̂
5.Սույն որոշոււքն ուժի մեջ է մտնում րևղու1ւմսւ1 
օյոիսն հւսջորդող օրը։

2.ԱՄԱՅՆՐԻ ՂԵԿԱՎԱք

ւնվւսծ սյսսոշաճ իրազեկելու

ԻՐՈՍՅԱՆ

օԼՕՃ. . /ք/ս ^  /



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՌԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաերապեաությաե Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՋզՅթ6էՋաո@§աՋմ.օօրո

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
31 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 151-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Գազիկ Մուշեղի Բևյանը (անձևւսզիր Ճ.Տ0346713, ՀԾՀ 3311650425 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գւսվսա համայնք,զ. Կսւրմիրզյուղ, Հունան Ավեաիսյսւն 61/ հւսնղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուրյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կաասւրել զույքահարկ 
վճարեյու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2023 թվականի հունվարի 16-ին 
«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հողվսւծի 1-ին մւսսի ,,ր" 
ենթսւկեաի հիմքով Գաւիսռի հւսմայնքապետւսրանի աշխւսաակազմում հսւրուցվելէ վարչական վւսրույթ՝ 
զույքսւհարկի զումսւրների զսւնձման հւսրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական ւ|ւսրույթի մւսւփն» Հայաստանի Հ սւ ն յոս պ ե սա ւ թ յ ա ն օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցփսծ 
և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիաստակսւն հանզամսւնքների 
բազմակողմանի, յրիվ և օբյևկտիվ քննությւսև արղյունքոււէ, բւսցահսւյտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարւփնը հսւստւստված է համարում հետևյսւլր.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հաւքւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքսւհարկով հսւրկվող օբյեկտ համւսրվող Գսսիսո համայնքի 05-056 0343-0050,05-056-0019-0006֊
001,05 056 0350 0021,05 056 0333 0152,05 056 0340-0001 կաղւսստրւսյին ծածկսւզրերով հողւստեսքը 
հանղիսւսնում է Գազիկ Մուշեղի Բնյանի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակւս զույքահարկր կազմում է 84160/ութսունչորս հազար մեկ 
հսւրյուր վաթսուն/ ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2008֊2022թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Գազիկ Մուշեղի 
Բնյանի կողմից նշված ժաւէանակահատփսծի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու 
արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 33769/երեսուներեք հազար յոթ հարյուր 
վաթսունինը/ ՀՀ դրամի չափով։
2023 թվականի հունվարի 16-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 3 0 ֊ րդ 
հոդվածի 1 ին ւհսսի ,,բ" կետի հիւէքով Գավսաի համայնքապեաարսւնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2023 թւիսկանի հունվարի 31 ֊ի ն  հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով սրոտշւսճ ծանուցվել է /հիմք 16.01.2023թ. ծանուցում ՅշժՅրՅՈՔա 
կայքում/ Գազիկ Մուշեղի Բեյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
31.01 2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվել են պատշւսճ ծանուցվսւծ Գսպիկ Մուշեղի 
Բնյանի բւսցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԱ1Ի ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՍ՜Ը

ձձ Սահմանսպրությսւե 45 ֊ր դ  հոտիս ծի համաձայն՝ յուրւսքւսնչյուր ոք պւսրաավոր է օրենքով 
սահմաեւ|ած կարզով ե չափով ւէուծել հարկեր, տուրքեր, կաւոարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսւզրվող պարտւսդիր այլ վճարումներ։
ձամսւձայն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 224 ֊րզ հոդվսւծի անշարժ զույքի հարկր հարկ վճարոզներին 
սեփւսկանությւսև իրսւվունքով պատկանող հարկմւսն օբյեկտ հւսմւսրվոդ ւսնշսւրժ զույքի համար 
սահմանված կւսրզու| ձայաստանի ձանրաս|ետույժյան համսւյնքների բյուջեներ վճւսյւվող տեղական հարկ 
ե, որը կսւխւիսծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական զործունեության արղյուևքևերից։ 
ձամաձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 236-րղ հայվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական սւնձիևք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսզյւքի 231 րղ հողվածի 3-րղ ւէսաով սահմանված 
ղեպքերում ու կարզով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի ւղւսրաւսվորության զումսւրևերր / ւսնշսւրժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային աայւվսւ դեկտեմբերի 1-ր ներսայալ՝ 
հսւշվի սաևելով սույն հողվսւծով սահմանված սաաևձնահատկությունները։ 
ձամաձւսյն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 46 րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային 
պւսրտսւվորոլթյունների կատւսրում /ւհսրում/ Է հւսմարվուլք Օրենսզրքին հւսմսսղատւսսխան 
հաշվսւրկված վճւսրմւսն ննթակահարկի, ինչպես նաե ղրսւ զծով տույժևրի ե /կւսմ/ տուզւսևքների 
զումարևերի վճարումը համապատասխան հւսրկի զծով պարտւսվորությունը հաշվւսոող տեղակւսն 
բյուջեի զանձապետակսւն հւսշվին։ ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րղ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժսւմկետևերից ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվա հսււնսր 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում Է աույժ 0.04 սւոկոսի չափով։ 
ձամաձւսյն «Տեղական ինքնակառւսվարմաև մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավսւրը 
պայ ես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված կարզով կւսզմսւ կերպ ում Է գույքահարկի 
զսւնձումր, ինչպես նաե տեղակւսն հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող անձւսնց նկասւմտմբ 
սյւևնքով սահւքանված կարզով կիրււաոււք ե հւսւքապւստււա|սան ւփջոցներ։
Ելևելով վերոզրյալից և ղեկւսվարվելով ձձ Սւսհւքաևաղյւությաւքբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրավակսւն սւկտերի մասին», «Տեղական ինբևսւկառավարման մասին», «Վարչարւս|ւությսւն հիմունքների 
և վայւչակսւն վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվւսծևերուի որոշումևմ

1. Գազիկ Մուշեղի Բնյանից հօզուտ Գւսվււա հւսմւսյնքի բյուջե գանձել ընղւսմևնը 117929/մեկ հարյուր 
տասնյոթ հազար ինը հւսրյուր քսանիևը/ձձ դրամ, ոլւպես05– 056 -0343-0050,05-056-0019 0006-001,05-056– 
0350 0021,05 056-0333-0152,05 056-0340 0001, կսւղաստրային ծածկազրերով զույքերի զույքսւհարկերի 
զուլքար, ներսայալ սաւյժերը։
2. Սույն ւղւոշումը կարող Է ւիսյւոսկւււն կայսյու| բողոքարկվել Գաւխսոի համտյևքաւղետին ղրւս ուժի ւէեջ 
մանելու օրվանից երկու ւսւևւվւս ընթացքոււէ կամ ձսւյասսոսնի ձաևրսւպեսաւթյւսն վարչական դատարան՝ 
երկ ւււ ւ1 սյ ւս ժւսմկ և ս ւո ււ1:
3. Սույն որոշմւսն պսւհւսնջևերր չկատարելու ղեպքոււք, «Վարչարւսրության հիւհււնքների և վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հոդւիսծով սահւքանված կարզով ւււյև ենթւսկւս Է հարկադիր 
կասոսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւղիր կսւտարոււքն ապահովող ծաոայության միջոցով ւսնբողոքւսրկելի 
ղսանալուց եոամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կւսսոսրման ըևյսւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրւււկւսնւսցնում Է Գւսւիսո համայնքի 
ղեկավւսրր։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ ե մանում ընդուեւէսւն մասին օրենքով ւսսհմաևված սյատշւսճ իրազեկելու 
օրվւսն հւսջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՍ

ք.Գւսւիսո
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Հայաստանի Հւսերւսսլետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՅզՋր6էծրՁՈ@§աՁմ.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ
31 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկաեի Ի1 152-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՌՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վալյա Լեոնի Ավեաիսյանը (անձնազիր ՃՔ0685605, ՀԾՀ 7009500541 հաշվաոված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք,գ. Կսւրմիրզյուղ, Ազսւաության պողոասւ 36/ հանղիսաեալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկւո, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սսւհւէանված կսւրզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճսւրելու պարաակաևությունները, ինչի կասլակցությամբ 2023 թվականի հունվարի 16-ին 
«Վարչսւրւսրությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվսւծի 1-իև մասի ,,բ" 
ենթակեաի հիմքով Գւսվառի համայնքապեաարանի աշխւսաակազւէում հարուցվելէ վարչական վւսրույթ՝ 
զույքահսւրկի զումսւրևերի զսւնձման հւսրցի քևնության նպաաւսկով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հւսյասաանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված 
ե իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հաևզսւմանքների 
բազմակողմանի, լրիվ ն օբյեկտիվ քննությւսն արդյուևքում, բացսւհայտևլով զոյւծի բոլոր հանզամսւնքները, 
վարչական մարմինր հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձսւյև ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսւմադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահւհսնված 
գույբահսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-056-0344-0022, 05-056-0306-0131,05 
056-0339 0170, 05 056-0017 0027, կաղաստրայիև ծւսծկազյւևրով հողւստևսքը հանղիսանում է Վալյա 
Լեոնի Ավետիսյանի ս եփ ւս կա ն ո ւ թ յ ո ւն ը:
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթսւկա գույքահարկը կազմում է 96683/ինևսունվեց հազար վեց 
հարյուր ութսուներեք/ ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2022թթ. ժւսւհսևակահւստւիսծում չի վճարվել, իսկ Վալյա Լեոնի 
Ավետիսյանի կողմից նշփսծ ժւսմանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճւսրելու ւսրղյունքոււք առւսջացել ե զույքահարկի համար տույժ 41856/քսաւսսուևմեկ հւսզար ութ 
հարյուր հիսուևվեց/՛ ՀՀ ղրւսմի չափով։
2023 թվականի հունվարի 16-ին «Վարչարարության և վարչւսկան վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ 
հողվսւծի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիւէքով Գավւսռի հաւհսյևքապետարանում հւսրուցված վարչական 
վարույթի շրջսւևականերում 2023 թվականի հունվարի 31-ին հրսւվիրվե| են վարչական վարույթի 
ւսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով սյատշսւճ ծւսնուցվել է /հիմք 16.01.2023թ. ծանուցում ՅշճՋրՋրտա 
կայքում/Վսւլյա Լեոնի Ավետիսյաևը։ Վերջինս չի ևերկայսւցել վարչական վարույթի լսումներին։
3 1 .01 .2023թ. վարչական վսւրույյծի լսումներն իրակաեացվել են պսւտշաճ ծանուցված Վալյա Լեոնի 
Ավետիսյանի բացակայությամբ։



-1ԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՌՐՈԻՄԸ

֊2 .  Սահւքանադրության 45-րդ հողվածի համաձայե՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարասւվոր է օրենքով 
սահմանված կարղով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կւսաարել պետական կամ համայնքային քյու ջե 
մոսռքաղրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
2ւսմաձսւյն 22 2արկային օրենսգրքի 224-րդ հողվսւծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփսւկանության իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարղով 2այաստաևի ձանրապետության համսւյնքների քյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ 
է, որը կախփսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության ւսրղյունբներից։ 
ձամաձայև ԼԼ հսւրկային օրենսգրքի 236-րդ հողվածի կագմակերպությունները և ֆիգիկւսկան անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հողվածի 3-յւղ մւսսով սահմանված 
ղևպքերում ու կայւգով հաշվսւրկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի քյուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ 
հւսշվի առնելով սույն հողվւսծով սահմանված սաանձնսւհատկություններր։
2սւմսւձայն 22 2սւրկայիև օրենսգրքի 46-րդ հողվածի տեղական հսւրկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կւստարում /մւսրում/ է համւսրվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկվւսծ վճարման եևթսւկահարկի, իևչպես նսւև ղրսւ գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պւսրտավորությունը հաշվաոող տեղական 
քյուջեի գւսեձապեսոոկան հաշվին։ 2ամսւձսւյն 22 հարկային օրենսգրքի 401-րդ հողվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկևտանց յուրաքանչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։
2սւմսւձայն «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համ՜այնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կայւգով կազմակերպում է գույբահարկի 
գանձումը, իևչպես նսւև տեղական հւսրկեյւը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրող անձանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կայւգով կիրսաում է համապատասխան միջոցներ։
Եյևեյով վեյագրյալից ն ղեկավարվելով 22 Սւսհմաևսւղյւությամբ, 22 հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինբնակււաավւսրման մասին», «՚Վարչարսւրության հիմունքների 
և վսղւչակսւն վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվածնևրով, որոշումևմ

1. Վսղյսւ Անոնի Ավետիսյանից հօգուտ Գւսվւսո համայնքի քյուջե գանձել ընդամէնը 138539/մեկ հարյուր 
երեսունութ հագար հինգ հարյուր երեսունիևը/22 ղրսւմ, որպես 05-056-0344-0022, 05 -056-0306-0131, 05– 
056 0339 0170, 05- 056-0017-0027, կսւղաստրային ծսւծկագրերով գույքերի գույքահարկերի գումար,
ն ե ր սայ ւս լ տ ույ ժ ե յւ ը:
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրգով քողոքարկվելԳավաոի համայնքապետին ղրւս ուժի մեջ 
մանելու օրվաևից երկու ւսմսվւս ընթացքում կամ 2սւյսատանի 2անյոսպետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկւսմսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Գարչւսրայաւյպան հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 րդ հողվւսծով սահմանված կւսրգով ւսյև ենթակւս է հարկադիր 
կատւսրման՝ 22 ԱՆ 2սւրկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբուլոքարկելյւ 
ղառնալուց ևոամսյա ժւսմկետում։
4. Սույն որոշման կատւսյւման ըևթացքի նկատմամբ հսկողույդունն իրակաևացնում է Դավւսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտևում ընղունմսւն մասին օրենքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու 
օրվաև հաջորղող օրը։
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Քաղաքացի Արմենսւկ Հայրապետի Նավոյաևը (աևձևազիր Ճ.Ք0589004, ԼԾԼ 2701600723 հսւշվաոված ԼԼ 
Գեղսւրքունիքի մարզ, Գավսա համայնք,զ. Կարմիրզյուղ, Ազւսաության պողոասւ 38/ հանդիսանալով 
զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահսւրկ 
վճւսրելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2023 թվականի հունվարի 16-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթսւկեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի աշխւսաակազմում հւսրուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննությաև նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վւսրույթի մասին» Հայաստանի Հանրսւպետության օրենքով սահմանված կսդւզով հարուցվսւծ 
և իրականացված վարչական վարույթի ընթսւցքում գործի փաստական հանզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քևնության ւսրղյունքում, բսւցահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մւսրմինը հաստւստված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմւսձայն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կռղմից տրամադրփսծ ԼԼ Հարկային օյւևնսզյւքով սահմանված 
զույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-056-0004-0016-001,05-056– 0063–
0010,05 056 0306 0255,05-056-0306 0057, կւսղաստրային ծսւծկւսզրերով հողատեսքը հանդիսանում Է 
Արմենսւկ Հայրապետի Նավոյաևի սեփակսւևությունը։
Անշարժ զույթերի համար վճսւրման ենթակսւ զույքահսւրկը կսւզմում Է 84623/ույժսունչորս հազար վեց 
հարյուր քսւսևերեք/ ԼԼ ղրւսմ, ինչը 2008 2022թթ. ժամաևակսւհսաւվածում չի վճարվել, իսկ Արմենակ 
Հայյոսպետի Նավոյանի կոդմից նշվսւծ ժւսմանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճււղւևլու արդյունքում առւսջացել Է զույքահարկի համար տույժ 37653/երեսուևյոթ հազար 
վեց հարյուր հիսուևերեք/ ԼԼ դրամի չափով։
2023 թվականի հունվարի 16-իև «Վսղ՜ւչարսւրության ն վարչական վւսրույթի ւէսաիև» ԼԼ օյւենքի 30-րղ 
հոդւիսծի 1 ին ւ1ւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավստի հւսմւսյնքապետւսրանում հարուցվսւծ ւ|ւսրչական 
վււդւայթի շրշանակաևերուլք 2023 թվականի հունվարի 31-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվել Է /հիմք 16.01.2023թ. ծանուցում ՅշժՁրՅր.Ձա 
կայքում/Արմենւսկ Հայրապետի Նավոյանը։ Վերջինս փ ներկայացել վարչական վարույթի լսոււ1ներին։
3 1 .01 .2023յօ. վարժական վարույթի լսումներն իրականացվել են պւստշաճ ծանուցված Արմենակ 
Հայրապետի Նավոյանի բացակայությամբ։
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ձձ Սահմանադրությւսն 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պւսրաավոր է օրենքով 
սահմանված կարզով ն չափով մուծեյ հարկեր, աուրքեր, կւսաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մոսոքազրվող պւսրտւսդիր այլ վճարումներ։
ձամաձւսյն ձձ ձսւրկային օրենււգրքի 224 ֊րդ  հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճւսրողներին 
սեփակւսնության իրավունքով պաականող հւսրկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար 
սահմանված կարզով ձայաստանի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ 
է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործուևեության արդյունքներից։ 
ձւսմւսձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կազմւսկերպությունները ե ֆիզիկսւկւսն ւսնձինք 
անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դէպքերուն ու կարզով հաշվսւրկված անշարժ զույքի հարկի պայւտավորության գումարները / ւսնշւսրժ 
զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ՝ 
հսւշվի առնելով սույն հողվսւծով սահմանված սաանձնահւստկություններր։ 
ձամսւձայն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 46- րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի զծով հարկային 
պսդոոավորությունների կատարուն /մւսրում/ Լ համւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան 
հաշվսւրկված վճարմւսն ենթւսկահւսրկի, ինչպես ևւսև դրա զծով տույժերի հ /կամ/ տուզաևքների 
զումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտւսվորությունը հաշվւսռոդ տեղական 
բյրոջեի զւսնձապետական հսւշվին։ ձւսմւսձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարամր սահմանված ժամկևտներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետսւնց յուրաքւսևչյուր օրվա համար 
հւսըկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամսւձայն «Տեղական իևքևակաոավարմսւն մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
ո յայ ես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմւսկերպում ե գույքահարկի 
զանձումր, ինչպես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրող ւսնձսւնց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրսաում է համապասւասխսւն միջոցներ։
Ելնելով վերոզրյւսլից հ դեկավարվելով ձձ Սւսհմւսնադրությամբ, ձձ հարկային օրեևսգրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվսւկան սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարմաև մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
հ վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60 րդ հոդվածնևրով, որոշումԼմ

1. Արմենակ ձայրւսպետի Նավոյանից հօզուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 122276 մեկ 
հարյուր քսաներկու հազար երկու հարյուր յոթւսնասունվեց/ ձձ դրամ, որպես 05 056 -0004 0016 001,05 056 
0063 0010,05-056-0306-0255,05-056-0306-0057 կսւդաստրային ծածկազրերով զույքերի զույքտհտրկերի 
գումար, ներաոյսդ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կարզով բոդոքսւրկվել Գւսվւսրփ համսւյնքտպետին դրւս ուժի մեջ 
մտնելու սրվաևից երկու ամսվսւ ըևթացքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
հ ր կ ւսմսյ ւս (1 ամկ ե տում:
3. Սույն որոշմսւն սյահւսևջները չկասսսրևլու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդւիսծով սահմանված կարզով այն եևթակա է հարկադիր 
կսւաարմւսև՝ ձձ ԱՆ ձսւրկադիր կատարումն ապահովող ծսաւսյության միջոցով անբոդոքւսրկելի 
դստնսղուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւն կատսդւմաև ընթւսցքի ևկաւոմւսմբ հսկոդություևև իրականացնում է Գւսվսա համայնքի 
դեկավսւրր։
5. Սայն որոշումն ուժի մեջ է Սահում ըևդունմսւն լքւս^ւփփ^^ԹՕ^լւսւհմսւնւիսծ պատշւսճ իրազեկելու 
օրվան հւսջորդոդ օրը։
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2.այաստանի ձաերապետությսւև Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնք
22, Գևղարքւսնիքի մարզ, ք. Գավար), (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՁփւՅզպ>6էՁրՁՈ@§ոամ.<։օա

ո ր՝ Ո Շ ՈԻ Մ
31 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկսւևի Ի1 154-Ա
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Քաղաքացի Հովիկ Ավեսւիքի Բաղդասարյաևը (անձևազիր .ՃՔ0676677, ՀԾՀ 2002650381 հւսշվառված ՀՀ 
Գեղարքուեիքի մարզ, Գավսա համայնք,զ. Կարմիրզյուղ, Զոհրաբ Շհոյան 32/ հաևղիսանալով 
զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ 
վճարելու պարաականությունները, ինչ|ւ կապակցությսւմբ 2023 թվականի հունվարի 16-ին 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչակւսև վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի ՅՕ֊ յւղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" 
ենթակէտի հիմքով Գւսփափ համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վւսրույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զանձմւսն հարցի քննությւսն նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրէնքով սահմանված կւսրգով հարուցված 
ե իրսւկանացված վարչական վարույթի ըևթացքում զործի փաստական հանզամանքների 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկաիվ քննությւսն արդյուևքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, 
վարչական մարմինը հաստատված է համւսրոււէ հետնյալը.
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Համաձւսյն ԼԼ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորամսւղրված ԼԼ Պարկային օրենսզրքով սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ հւսմարվող Գավառ համայնքի 05-056 0175-0007,05-056-0302-0058,05–
056 0347 0092,05-056 0347 0084,05-056-0334 0030,05 056-0347-0091,05-056-0316 0133, կաղասսւրային 
ծածկազրերով հողատեսքը հանղիսանում է Հովիկ Ավետիքի Բաղղասարյանի սեփսւկանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրմւսև ենթակսւ զույքահարկր կազմում է 95801/իննսունհինզ հազար ութ 
հարյուր մեկ/ ԼԼ դրամ, ինչը 2008 2022թթ. ժսւմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ 2ովիկ Ավետիքի 
Բաղղասարյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճսւրելու արղյունքում աասջացել է զույքահարկի համար ւոույժ 41475/բսաասուևմեկ հազար չորս 
հարյուր յոթանասունհինզ/ ԼԼ դրամի չափով։
2023 թվականի հուևվւսրի 16 ֊ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ օրենքի 30-րղ 
հողվսւծի 1 ին մւսսի ,,բ" կեւոի հիմքով Գսւվառի համայևքապետարսւնում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվարի 31-ին հրսւվիրվելեն վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվելէ /հիմք 16.01.2023թ. ծանուցոււ1 ՅշժՋրՋր.Ջա 
կւսյքում/Հովիկ Ավետիքի Բաղդասարյաևը։ Վերջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։
31 .01 .2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պսւտշաճ ծանուցված Հովիկ Ավետիքի 
Բւսղղասարյանի բացսւկայությամբ։
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22 Սահմաևւսդրության 45-րդ հոդվւսծի եամաձայե՝ յուրաքւսևչյուր ոք պարւոավոր է օրենքով 
սահմանված կսւրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաասւրել պետական կսո1 համսւյնքային բյուջե 
մուտքադրվող պարտադիր այլ լղարումներ։
2ամաձւսյն 22 2սւրկսւյին օրենսդրքի 224 ֊րղ հոդվւսծի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճսւրոդներին 
սեւիւււկաևությւսն իրաւիււնքու| պատկաևոդ հայ՜ւկմաև օբյեկտ հւսմայւվոդ աևշւսյւժ զույքի համսւյւ 
սահմանված կարզով 2այւսստանի 2անրսւււյետությսւն համւսյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հւսյմյ 
է, որը կւսխվսւծ չե հարկ վճսւրողնեյփ տնտեսական զոյւծունեության ւսրդյունքներից։
2սււէաձւսյն 22 հարկայիև օրենսզրքի 236 րդ հոդւիսծի կւսզւհսկերււյությունները և ֆիզիկւսկւսև անձինք 
ւսնշարժ զույքի տւսրեկսւն զոււհպ՜ւևեյւր /այդ թւխււ1 Օյւենսզրքի 231 –րդ 1ադւ|ածի 3-րդ լքասու( սւսհւհսնվւււծ 
դեպքերում ու կւսյ՜ւզուլ հաշւիսյ՜ւկվսւծ ւսնշւսրժ զույքի հարկի պարտւսվորությսւն զոււքարները/ անշարժ 
զույքի զտնվելու վայրի հւսմւսյևքի բյուջե եև վճարում մինտև հարկային ասւրւիս դեկտեմբերի 1-ը ներււայւսլ 
հևսշվի աոնելով սույն հոդվսւծով սւսհւ1անվսւծ սաւսնձնահատկա թյուններր։
2սււ1ւսձւսյն 22 2արկւււյին օրենսզրքի 46 րդ հոդվւսծի աեդակւսն հարկերի զծա| հարկային 
պարտսւվորությունների կաաարում/մարոււ1/ Է հւսմւսրւխւմ Օրենսզրքին հւսմւսպատասիւան 
հւսշվսւյւկվւսծ վճւսրման եևթւսկահսւրկի, ինչպես նաև դրսւ զծով տույժերի և/կամ/ տուզաևքների 
զոււհսրևերի վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարւռւսվորությունը հաշվաոող ւոեդական 
բյուջեի զւսնձապետական հւսշվին։ 2սւմաձսւյն 22 հարկային օրենսզրքի 401-րդ հոդվւսծի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա հւսմւսր 
հսդմյ վճարողը կամ հսւրկւսյին զործակալը վճարում Է աույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2ամաձւսյն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 22, օրենքի 38-րդ հոդվւսծի՝ հաւէայևքի ղեկավարը 
որպևս սեփական յիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակեյայում Է զույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարոդ անձսւնց նկաամամբ 
օրենքով սահմանված կարզով կիրւսոում Է համապատասխան միջոցներ։
Ելնևլով վեյւոզրյալից և ղեկավարվելով 22 Սսւհմանադրությամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ 
իրսւվական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակւսոաւիսրման մասին», «Վարչարարության հիմաևքևերի 
հ վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվւսծներով, որոշումԼմ

հ 2ովիկ Ավեաիքի Բւսդդասսւրյաևից հօզուտ Գավւսո համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմևնը 137276/մեկ 
հայդ ուր երեսունյոթ հազար երկու հայդուր յոթսւնասունւլեց/ 22 դրամ, որւղես 05 056 0175 0007,05 056 
0302-0058,05 056 0347-0092,05 056-0347-0084,05-056-0334-0030,05-056-0347-0091,05-056– 0316–
0133 կադտստրային ծսւծկազրերով զույքերի զույքահսւրկերի գումար, ներւսոյւսլ տույժերը։
2– Սույն ոյւոշումը կարող Է վարչական կարզով բոդոքւսրկվելԳավսաի հաւհսյևբւսւդևտին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ւսմւոիս ընթսւցքում կամ 2այսւստանի 2անրսւպետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյաժամկեաոււէ։
Յ.Սույն որոշման սյահւսնջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վւսյւույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված կարզով այն ենթսւկա Լ հարկադիր 
կւստւսրման՝ 22 ԱՆ 2արկւսդիր կսաոսրումն ապահովող ծւսոայության միջոցով անբոդոքւսրկելի 
դաոնւսլուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կասոսրման ընթացքի նկւստմամբ հսկողություևն իրակաևացնոււէ Է Գավւսո համայնքի 
դեկւսվարր։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդունւքան մասին օրենքով սւսհմանւիսծ պաաշաճ իրազեկեյու 
օրվւսև հւսջորդոդ օրը։
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ձայասսաւնի 2.անրսւպեսաւթյաե Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնք 
ԼԼ Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §̂ &ոզՋ§հ&զՋբ6էՋրՋՈ@§ատմ1.(։օա
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2ԱՅՐԱՎԱՆՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԵՂԱՆԻ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ 
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Ղեկավարվելով «Նորմաաիվ իրավակաե ակաերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 
«Տեղական իևքևակառավարման մասին» ԼԼ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնակամ 
կառույցների օրիևականացման և տնօրիևմաև կարզր հասաատելու մասին» ԼԼ կառավարությաև 
18.05.2006թ. 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կաաարելու մասին ՀՀ կառավարությաև 05
հունվարի 2022թ–ի 1Կ 13-Ն որոշման հաստաաված կարգի պահանջներով, որակավորում 
ունեցող աևձ Արշակ 2,ենրիկի Գավոյանի /որակավորման վկայականի համար 0119, տրված 
27.02.2012թ/ կոդմից 23.02.2022թ–ին արված ինքնակամ շիևությունևերը հաշվառված լինելու 
վերաբերյալչսււիւսզրման ավյալների մուտքազրման 20221մՕԲյճՐ ծածկագիրը ու հաշվի 
առնելով ինքնակամ շինարարական աշխսւտաևքներ իրականացրած անձ՝ Գավառ համայնքի 
2,սւյրաւիսևք վարչական շրջանի Սհանի փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 9 հասցեի սեփակաևատեր 
/սեւի, վկայական Ւ1 10082021-05-0022/ Գհորզ Ֆրինդերի Գրիգորյանի/ծևված 01.11.1964թ./ 
Գավառ համայնքի ղեկավարին հասցեազրած դիմումը և ևկաաի ունենալով, որ կառույցի 
պահպանումը չի խախտում այլ աևճսւևց իրավուևքները և օրենքով պահպանվող շահերը կամ 
վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը, իևչպես նաև 3,40976 հա 
հողամասը չի գաևվում ԼԼ հողային օրենսզրքի 60 ֊րդ հոդվածով սահմանված 
սահմանափակումների ցաևկում ե ինժեևերաարանսպորտային օբյեկաների օաարման կամ 
աևվաանզությաև զոաիներում, կաոուցված չեն քաղաքաշիևական ևորմերի ու կանոնների 
Էական խաղաումևերով և չի առաջացնում հարկադիր սերվիտուա պահանջելու իրավունք, 
որոշում եմ

1. Ուժը կորցրած ճանւսչել Գավառ համայնքի 2022 թվականի մարտի 21-ի թիվ 142-Ա որոշումը։
2. Գավառ համայնքի 2այրավանք վարչական շրջանի Սհանի փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 9 
հսւսցեում զտնվող 2017թ–ին ինքնակամ կաոուցված 107 քմ ւսրտաքիև մակերեսով/94 քմ ներքին 
մակերեսով/ ավտոտևակը 1/մեկ/ /քառակուսի մետյւի համար 616.8 /վեց հարյուր տասնվեց 
ամբողջ ութ տասնորդական/ ՀՀ դրամ, րնդամենը 107x616.8=66000 /վաթսուևվեց հազար/ ՀՀ 
դրամ սահմանված վճարով ճսւևաչել օրինական։



3. Որոշմսւն ըևդուևմաե օրվաևից օրիևակաեացմաև համար սահմանված վճարները՝ 60-օրյսւ 
ժամկետում չվճարելու դեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած։
4. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մաևում հրապարակմաև հաջորդող շաշ։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

՝/)
90

Ո–
՜



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱԱԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսստանի Հանրսւպեւռության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք 
ԼԼ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §^ՋոզՋ§հտզ&բ6էՋրտւո@§աՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
31 2.ՈԻՆԳԱՐԻ 2023թվակաեի 14 156-Ա

ԳԱԳԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 6-ՐԳ ՓՈՂՈՑ ԹԻԳ. 51 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ 
ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՂ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՂԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՂ ՇԵՆՔ– 

ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԼԵՏ ՍԵՐԳՈՅԻ ԲՈԶԻԿՅԱՆԻ, ՄԱԲԻՆԵ ԳԲԻԳՈԲԻ 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ, ՀԲԱՅՐ ՀԱՄԼԵՏԻ ԲՈԶԻԿՅԱՆԻ, ԱՐՄԱՆ ՀԱՄԼԵՏԻ ԲՈԶԻԿՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 

ԻՐԱԳՈԻՆՔՆԵԲԸ ՂԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑԿ.ԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈԻՆՆ 
ՕԲԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՂ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ Հողային օրենսգրքի 64 հողվածի, «Տեղական ինքևակաոավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կետի ե «Ինքնակամ կաոույցևերի օրինականացման և տնօրիևման 
կարզը հաստատելու մասին» ՀՀ կաոավարությաև 18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշմսւն մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կաոավարությաև 05 հունվարի 2022թ–ի 14 13-Ն որոշմաև 
հաստատված կայւզի պահանջներով, ՀՀ Կաոավարությաև 29.12.2005թ. «Հայաստանի 
Հաևրապետությսւև քաղաքայիև և գյուղակաև բնակավայրերում ևերբևակավայրային 
աշխարհագրական օբյեկտևերի անվաևսւկոչման, անվաևափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ 
դրա գտևվելու և /կամ/ տեղակայմաև վայրի համարակալմաև, հասցեավորմաև ու հասցեների 
պետական զրաևցման կարզը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիսւզպւ մարմին 
սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ–ի 14 233-Ն պահանջներով, հիմք ընդունելով Գավաոի 
հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման հւսնձևաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 
որոշումից քաղվածքը, Գավաո համայնքի Միքայեըան 6-րդ փողոց թիվ 51 հասցեի 
համասեփականատեր Համլետ Սերզոյի Բոզիկյւսնի /ծևված 28.01.1962թ–իև/ դիմումը, 
որակավորում ունեցող աևձ Թաթուլ Աշոտի Ջանոյանի /որակավորման վկայականի համար 
0310 տրվւսծ 05.12.2013թ./ կողմից 08.08.2022թ–ին տրված ինքնակամ շինությունևերը 
հաշվստված լինելու վերաբերյալչափազրման տվյալևերի մուտքազրման 2022^9911^2 
ծածկագիրը, «Դավիթ Աոաքեըան» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի ու շեևք-շինություևևերի 
հատակագծերը, համաձայն որոնց Գավաո համայնքի Միքայեըան 6-րղ փողոց թիվ 51 հասցեում 
գտևվող ընդհանուր հողամասը չւսփազրվել Է, հատկսւցվել Է 0.06 հա, ինչը փաստացի կազմում Է
0.072 հա, որը Համլետ Սերզոյի Բոզիկյանին /ծևված 28.01.1962թ–ին/ ընդհանուր համատեղ 
սեփակաևության իրավուևքով պատկանող հողամասն Է ե հաշվի աոնելով, որ օրինական 
կաոուցված 116.50 քմ ընդհանուր մակերեսով շեևք-շիևություևների /կառուցված 1990թ./ 
կառուցմւսն ու սպասարկմաև համար անհրաժեշտ 0,072 հա հողամասը չի գտնվում ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 60-րդ հողվածով սահմանված սահմաևափակումների ցանկում, իևչպես նաև 
ինժեներատրանսպորտայիև օբյեկտևերի օտսւրման զոտիևերում, չի աոաջացևում սերվիտուտ, 
որոշում եմ



1. Ուժը կորցրսւծ ճաևաչել Գավառ համայնքի 2022 թվականի դեկտեմբերի 01 ֊ի  թիվ 1067-Ա 
որոշումը։
2. Վերւսկաևգևել Գավառ համայնքի Միքայելյսւն 6-րդ փողոց թիվ 51 հասցեում դանվող 
գույքային միավորի նկաամամբ Համլետ Սելւգոյի Բոզիկյանի /ծնված 28.01.1962թ–ին/, Մսւրինե 
Գրիդորի Գրիդորյաևի /ծնված 21.01.1965թ–ին/, Հրսւյր Հսւմլետի Բոզիկյանի /ծնված 23.09.1985յծ– 
ին/, Այւմաև Հսւմլետի Բոզիկյանի /ծնված 28.08.1987թ–իև/ հողօզտազործման իրսւվունքը, 
բնակելի տան կսւռուցմաև ե սպասարկմսւն համար հսւտկացված հողամասից փասասւցի ավել 
օզաագործվող 0,012 հա հողամասի գույքային իրավունքևերը ճանաչելով ևրաևց 
սեւիականությսւև իրավուևքը 0.072 հա ըևդհաևազւ մակերեսով հողամասի նկւստմամբ՝ որպես 
օրինական տիրապետ վող գույք։
3. Գավառ համայնքի Միքայելյսւն 6-րղ փողոց թիվ 51 հասցեի բնակավայրերի նպատակային 
ևշանակությաև բնակեփ կառուցապատման գործառևական ևշանակության հողամասի վյաւ 
ինքնակամ կառուցված 116.50 քմ. մակերեսով բնակելի տունը /կսաուցված 1990թ֊ին/ ճանսւչել 
օրինական տրսւմաղրելով ճարտարապետահատակազծային սաաջաղրանք կիսակառույցն 
ավւսրտին հասցևելու նպատակով։
4. Անշարժ գույքին տրամւսղյւել Գավառ համայնք, Միքայելյսւն 6-րղ փողոց թիվ 51 հասցեև։
5. Շենք-շինությունևերը չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին և ղրանց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզագրմաև, զեողեզիայի, չափազրման /հաշվառմսւն/ և հողաշինւսրարությաև 
զործուևեություև իրակաևացևելու իրավուևք ունեցող կազմակերպություևնեըի /աևձի/ կողմից 
տրված հատակազծերին համապատասխան։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել ԼԼ անշարժ գույքի կաղաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրսւնցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքևերի պետական 
գրւսնցում կւստարելու համար։
7. Որոշմաև կաաարման հսկողություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյսւևի փւա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2սւյաստանի ձաերապեսաւթյաև Գեղարքուևիքի մարզի Գսւվստ համայնք
ԼԼ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §̂ ՋոզՋ§հ&զ&բ6էՋր&ո@§ատս1.շօւււ

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
31 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի 1Ի 157-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՍԵՐՈԲ ԱՂԵԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻ՜Վ 24 2ԱՍՑԵԻ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2.ԱՄԱՐ ՆԱ1սԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ 

ՇԵՆՔ֊ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՄԵՆ 2ՐԱՆՏԻ ԹԱԳԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈԻ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ՊԱՐԻՍՊՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ԵՎ 2ԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավունքր հաստատող փաստաթղթերը չպսւհպանված անհատական 
բնակելի տների կարզավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ԼԼ 20-117-Ն օրենքով, ՀՀ Լողային 
օրենսզրքի 64-րղ հոդվածի, «Նորմսոոիվ իրավական ակտերի մասին» ԼԼ օրենքի 1-ին հոդվածի 
2-յւղ մասի, «Տեղական ինքնակսաավարմսւն մասին» ԼԼ օրենքի 35-րղ հոդվածի 24) կետի և 
«Ինքնակամ կառույցևերի օրիևականացմաև և տևօրինմաև կարզր հաստատելու մասին» ԼԼ 
կսաավարության 18.05.2006յ&. Իք 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ԼԼ 
կստավարության 05 հունվարի 2022թ–ի Իք 13-Ն որոշման հաստատված կարգի պահանջներով,
ԼԼ Կստավարության 29.12.2005թ. «2սւյսատանի 2անրապետությաև քաղաքայիև և գյուղակաև 
բևակավայրերում ևերբևակավայրայիև աշխարհագրական օբյեկտևերի անվանակոչմաև, 
անվաևափոխությաև, անշարժ զույքի՝ ըստ դրա զտևվելու ե /կամ/ տեղակայման վայրի 
համարակալմաև, հասցեավորման ու հասցեևերի պետական զրանցման կարզր հաստատելու և 
հսւսցեների զրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման մեջ 
լրացումնեյւ ե ւիոփոիտւթյունևեր կատարելու մասին ԼԼ կառավարությաև 25.02.2021թ–ի 1Ի 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ըևղունելով 17.11.2022թ. տրված Գավառի հողային բսւրեփոիտւմևերի և 
սեփականաշևորհման հաևձևսւժողովի 27.04.1991թ. թիվ 8 որոշումից քաղվածքը, ըստ օրենքի 
ժառանզության իրավուևքի վկայազրով/տրված 14.11.2022թ–իև/ զույքի նկատմամբ ժառանգ 
Այւմեն 2րաևտի Թադհոսյանի /ծնված 22.06.1972թ–ին/ դիմումը, որակավորում ունեցող անձ 
Թաթուլ Մշոտի Ջաևոյանի /որակավորմաև վկայականի համար 0310 տրված 05.12.2013թ./ 
կոդմից 27.01.2023թ–իև տրված ինքնակամ շիևությունևերը հաշվառված լիևելու վերաբերյալ 
չակսսզրմաև տվյալևերի մուտքագրման 2023ՃՂ\՚7ՕԼԼ ծածկագիրը, «Դավիթ Առաքեըան» ԱՁ-ի 
կոդմից տրված հողսւմասի և շինությունների հատակագծերը, համաձայն որոնց Գավառ 
համայնքի Արծվաքար թաղամասի Սերոբ Աղեկյաև փողոց թիվ 24 հասցեում զտևւխղ հողամասը 
չափսւզրվելէ, ընդհանուր հատկացվելէ 0.955 հա, որից տևամերձ 0.21 հա /փաստացի 0.24319 
հա/, որը Արմեև 2րաևտի Թաղևոսյանիև /ծնված 22.06.1972թ–իև/ ժառանզության իրավուևքով 
պատկանող հողամասն է ե հաշվի առնելով, որ օրինական կաոուցված 294.60 քմ ընդհանուր 
մակերեսով շեևք-շիևություևների /կաոուցված 1965–2020թթ./ կառուցմաև ու սպասարկմաև 
համար անհրաժեշտ 0.24319 հա հողամասը չի զտևվում ԼԼ հողային օրենսզրքի 60-րդ հոդվածով 
սահմանված սահմաևափակումևերի ցանկում, ինչպես ևաե ինժեևերատրանսպորտային 
օբյեկտևերի օտարման զոտիևերում, չի առաջացևում սերվիտուտ, որոշումեմ



1. Գերակաևզնել Գավառ համայնքի Արծվաքար թաղամասի Սերոբ Աղեկյան փողոց թիվ 24 
հասցեում գաեվող գույքային միավորի ևկատմամբ Արմեե 2րսւնտի Թադևոսյաեի /ծեվսւծ 
22.06.1972թ–ին/ հողօգաագործմաե իրավուևքը, բնակելի տան կառուցմսւն և սպասարկման 
համար հսւակացված հողամասի գույքային իրավունքևերը՝ ճանսւչելով ևրա սեփականության 
իրավուևքը 0.24319 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի ե օրինական կսաուցված 258.10 քմ 
ընդհանուր մակերեսով շիևությունևերի /կսաուցված 1965–1994թթ./ ևկատմամբ որպես 
օրինական տիրապեավող գույք։
2. 2020թ. ինքնակամ կառուցված 36.50 քմ մակերեսով պարիսպը՝ 1/մեկ/ քառակուսի մետրի 
համար 874 /ութ հարյուր յոթանսւսունչորս/ ՀՀ դրամ, ընդամենը 36.50x874=32000 /երեսուներկու 
հազար/ ՀՀ դրամ սահմանված վճարով ճաևաչել օրինական։
3. Անշարժ գույքին տրամադրել Գավառ համայնք, Արծվաքար թաղամաս, Սերոբ Աղեկյան 
փողոց, թիվ 24 հասցեն։
4. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ զույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի զրանցմսւև միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքևերի պետական 
զրանցում կատսւրելու համար։
5. Որոշման կատարմաև հսկոդություևը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրա։

ԳԱԳ.ԱՌ 2.ԱՄԱՑՆՔԻ ՂԵԳԱԳ.ԱՐ

ւ ֊ա  թ. ձՅճ.
ք.Գսւվսա


