














































 

 

 

Ð³í»Éí³Í 1 

  Ð³ëï³ïí³Í êï»÷³Ý³í³ÝÇ 

 Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ  

         §21¦ նոյեÙµ»ñÇ 2016Ã. ÃÇí 52-Ն áñáßÙ³Ùµ  

 

êîºö²Ü²ì²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ 2017Â. îºÔ²Î²Ü îàôðøºðÆ ¸ðàôÚø²â²öºðÀ 

 

 îºÔ²Î²Ü îàôðøºðÆ îºê²ÎÜºðÀ  

1. 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 

Ñ³ëï³ïí³Í ×³ñï³ñ³å»ï³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` Ýáñ ß»Ýù»ñÇ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ /Ý»ñ³éÛ³É áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý/ 

ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý /ï»Õ³¹ñÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý/ Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ 

ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿. 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª 

³/  ÙÇã¨ 300 ùÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý  µÝ³Ï»ÉÇ, ³Û¹ 

ÃíáõÙ` ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý /³Ù³é³Ýáó³ÛÇÝ/  ïÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 200 ùÙ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000 ¹ñ³Ù 

 

µ/ ëáõÛÝ Ï»ïÇ § ³/ ¦  »ÝÃ³Ï»ïáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 

µ³/201-Çó ÙÇÝã¨ 500 ùÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª  

 

30000 ¹ñ³Ù 

µµ/501-Çó ÙÇÝã¨ 1000 ùÙ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª  50 000 ¹ñ³Ù 

µ·/  1001-ից մինչև 3000 ùÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª    50000 ¹ñ³Ù 

բդ/ 3001-ից և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբեկտների համար 100000 դրամ 

àã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñª 

·/ ÙÇÝã¨ 20 ùÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª  

 

3000 ¹ñ³Ù 

¹/ 20 ¨ ³í»ÉÇ ùÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª  5000 ¹ñ³Ù 

2. Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ß»Ýù»ñÇ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý, áõÅ»Õ³óÙ³Ý, 

 

 



í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý, ³ñ¹Ç³Ï³-Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  /µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÐÐ 

ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ãå³Ñ³ÝçáÕ 

¹»åù»ñÇ/ Ñ³Ù³ñ, »Ã» ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ñ³ëï³ïí³Í 

×³ñï³ñ³å»ï³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³·Íáí` 

 ³/ ãÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ïó³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, í»ñÝ³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, ß»ÝùÇ 

·³µ³ñÇï³ÛÇÝ ã³÷»ñÝ ÁÝ¹É³ÛÝáÕ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ ëïáñ·»ïÝÛ³) 

Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ëÇ ³í»É³óáõÙ Ï³Ù 

ß»Ýù»ñÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ   

 µ/ µ³óÇ ûµÛ»ÏïÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý, áõÅ»Õ³óÙ³Ý, í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³Ù 

³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ý³¨ 

Ïó³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, í»ñÝ³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, ß»ÝùÇ ·³µ³ñÇï³ÛÇÝ ã³÷»ñÝ 

ÁÝ¹É³ÛÝáÕ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ /³Û¹ ÃíáõÙ ëïáñ·»ïÝÛ³/ Ñ»ï¨³Ýùáí ûµÛ»ÏïÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ëÇ ³í»É³óáõÙ Ï³Ù ë»Ýù»ñÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ³å³ µ³óÇ ëáõÛÝ Ï»ïÇ §³¦ »ÝÃ³Ï»ïáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹ñáõÛù³ã³÷Ç, ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ý³¨ Ýáñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 

ëáõÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñÁ` ûµÛ»ÏïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

Ù³Ï»ñ»ëÇ ³í»É³óÙ³Ý Ï³Ù  ë»Ýù»ñÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 

÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëáí: 

·/Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ïó³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, í»ñÝ³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, ß»ÝùÇ 

·³µ³ñÇï³ÛÇÝ ã³÷»ñÝ ÁÝ¹É³ÛÝáÕ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ  /³Û¹ ÃíáõÙ 

ëïáñ·»ïÝÛ³/  ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ë»Ýù»ñÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 

÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ³å³ ³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ýáñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, áñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ýáñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ëáõÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñÁ: 

 

 

 

 

 

 

3000 ¹ñ³Ù 

3. Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ß»Ýù»ñÇ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 

ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿  

 

5000 ¹ñ³Ù 

4. Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ª 

1) á·»ÉÇó և ալկոհոլային ËÙÇãùÇ í³×³éùÇ թույլտվության Ñ³Ù³ñ 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñª   

 

 

 

 ա) մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 6500դրամ 



 բ) 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

10500 դրամ 

 գ) 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

13500 դրամ 

 դ) 101-ից  մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

20500 դրամ 

 ե) 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

25500 դրամ 

 զ) 501 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

45500 դրամ 

 2) ÍË³ËáïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñª  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

»é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñª 

 

 

 ա) մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

3500 դրամ 

 բ) 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

10500 դրամ 

 գ) 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

13500 դրամ 

 դ) 101-ից  մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

20500 դրամ 



 ե) 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

25500 դրամ 

 զ) 501 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 

45500 դրամ 

5. 3)համայնքի տարածքում Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç կազմակերպման և իրացման 

թույլտվության համար տեղական տուրքը Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »é³ÙëÛ³ÏÇ 

Ñ³Ù³ñ`   

 

 

 Հիմնական շինությունների ներսում  

ա) մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբեկտի 

համար  

 

3000¹ñ³Ù 

 բ) 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբեկտի համար 

 

5500 դրամ 

 գ) 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբեկտի համար 

 

10500 դրամ 

 դ) 101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբեկտի համար 

 

15500 դրամ 

 ե) 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբեկտի համար 

 

20500 դրամ 

 զ) 501 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբեկտի 

համար 

 

30500 դրամ 

 Ոչ հիմնական շինությունների ներսում 

ա) մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբեկտի 

համար 

 

1000 դրամ 

 բ) 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբեկտի համար 

 

1500 դրամ 

 գ) 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբեկտի համար 

 

2500 դրամ 

 դ) 101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբեկտի համար 

 

4500 դրամ 



 ե) 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբեկտի համար 

 

8500 դրամ 

 զ) 501 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբեկտի 

համար 

 

15500 դրամ 

 

6. 

Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ `  

³/ µ³óûÃÛ³ ³é¨ïáõñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý 

ïáõñùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` 

 

350 ¹ñ³Ù 

մեկ քմ-ի համար 

 

 µ/ Ñ»ÕáõÏ í³é»ÉÇùÇ, ë»ÕÙí³Í µÝ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ»ÕáõÏ³óí³Í Ý³íÃ³ÛÇÝ ·³½»ñÇ  

Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïñÇ Ï»ï»ñáõÙ Ñ»ÕáõÏ í³é»ÉÇùÇ ¨ (Ï³Ù) ë»ÕÙí³Í µÝ³Ï³Ý 

Ï³Ù Ñ»ÕáõÏ³óí³Í Ý³íÃ³ÛÇÝ ·³½»ñÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ, í³×³éùÇ 

ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É 

 

 

150000 ¹ñ³Ù 

 

 

 ·/ Ë³ÝáõÃÝ»ñáõÙ, Ïñå³ÏÝ»ñáõÙ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ í³×³éùÇ 

ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 

45000¹ñ³Ù 

 

 

 

7. 

 

Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³é¨ïñÇ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç, ½í³ñ×³ÝùÇ, ß³ÑáõÙÝ»ñáí 

Ë³Õ»ñÇ ¨ íÇ×³Ï³Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ, µ³ÕÝÇùÝ»ñÁ 

/ë³áõÝ³Ý»ñÁ/, Ë³Õ³ïÝ»ñÁ Å³ÙÁ 24.00-Çó Ñ»ïá ³ßË³ï»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É. 

³/ ³é¨ïñÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª  

 

 
 

  25 000 ¹ñ³Ù 

 µ/ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç, ½í³ñ×³ÝùÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª  50 000 ¹ñ³Ù 

 ·/ µ³ÕÝÇùÝ»ñÇ /ë³áõÝ³Ý»ñÇ/ Ñ³Ù³ñª  250 000 ¹ñ³Ù 

 ¹/ Ë³Õ³ïÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñª  500 000 ¹ñ³Ù 

 »/ ß³ÑáõÙáí Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñª  250 000 ¹ñ³Ù 

  ½/ íÇ×³Ï³Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñª 100 000 ¹ñ³Ù 

 

8. 

Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ /µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ »ñÃáõÕ³ÛÇÝ ï³ùëÇÝ»ñÇ/ Ù³ñ¹³ï³ñ 

ï³ùëáõ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý 

ïáõñùÝ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿  

 

 

10 000 ¹ñ³Ù 

 

9. 

Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ áñáß³ÏÇ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇó å³ïñ³ëïí³Í 

Çñ»ñÇ Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïñÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñù ÁÝÃ³óÇÏ 

ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É  

50 000 ¹ñ³Ù 

 

 



 

 

10. 

Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹ 

ï»Õ³¹ñ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 1 ùÙ-Ç ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ë³ÑÙ³Ý»É 

³/ ³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ` ëåÇñïÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ 20 Í³í³É³ÛÇÝ ïáÏáë, 

³ñï³¹ñ³Ýù ·áí³½¹áÕ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ`  

 

 

 

1 000 ¹ñ³Ù 

 µ/ ÃáõÝ¹ ³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ` ëåÇñïÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 20 ¨ ³í»ÉÇ Í³í³É³ÛÇÝ 

ïáÏáë,  ³ñï³¹ñ³Ýù ·áí³½¹áÕ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ`  

2 500 ¹ñ³Ù 

 

 ·/ ³ÛÉ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ`  1 200 ¹ñ³Ù 

 ¹/ ¹³ï³ñÏ ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª 300 ¹ñ³Ù 

 ե/ սոցիալակն գովազդի համար 0 դրամ 

 զ/ եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և 

տարածել է իր կազմակերպության գովազդը, ապա պետք է վճարի 

յուրաքանչյուր մետրի համար գովազդի մակերեսին համապատասխան  

 

 

120 դրամ 

11. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների անվանումները ֆիրմային 

անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար տեղական 

տուրքը  

 

50000 դրամ 

12. Ð³Ù³ÛÝùÇ ³ñËÇíÇó ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»Ý»ñ ¨ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñ 

ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É  
1000 ¹ñ³Ù 

 

13. 

 

Համայնքի տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 
ծիսակատարության ծառայություններ իրականացնելու և (կամ) 
մատուցելու թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա 
համար 

100000 դրամ 

 

14. 

Համայնքի տարածքում մասնավոր գերեզմանատների շահագործման 
թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանել յուրաքանչյուր 
տարվա համար  
ա) 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար  

2500000 դրամ 

 բ) 5 հա-ից  մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար 5000000 դրամ 

 գ) 7 հա-ից  մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար 7000000 դրամ 

 դ) 10 հա-ից  ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար 10000000 դրամ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ð³í»Éí³Í 2 
îºÔ²Î²Ü  ìÖ²ðÜºð 

  

îºÔ²Î²Ü ìÖ²ðÜºðÆ îºê²ÎÜºðÀ 

îºÔ²Î²Ü 
ìÖ²ðÆ 

¸ðàôÚø²â²öÀ 

1. Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ßÇÝáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ 

ï»ëùÁ ÷á÷áËáÕ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ 

Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ùß³Ï»Éáõ ¨ 

Ñ³ëï³ï»Éáõ, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ ÷³ëï³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñª 

ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ Ù³ïáõó³Í 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý í×³ñª  

 

 

 

10 000 ¹ñ³Ù 

 

 

2. î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ¨ 

û·ï³·áñÍÙ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ÑáÕ»ñÁ Ñ³ïÏ³óÝ»Éáõ, Ñ»ï í»ñóÝ»Éáõ 

¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï 

ã³÷³·ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý 

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

¹ÇÙ³ó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý í×³ñª 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 ¹ñ³Ù 

3. î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙñóáõÛÃÝ»ñ ¨ 

³×áõñ¹Ý»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÇ 

÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñª Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ í×³ñª  

 

 

 

5 000 ¹ñ³Ù 

4 §îÆØ¦ ÏáÕÙÇó ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

ï»Õ³Ï³Ý í×³ñ ë³ÑÙ³Ý»É 

³) Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³ÕµÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý í×³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓÇ 

Ñ³Ù³ñ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙÇë 

 

 

 

200 ¹ñ³Ù  

µ) Áëï µÝ³Ï»ÉÇ ßÇÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù µÝ³Ï³ñ³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

Ù³Ï»ñ»ëÇ` Ù»Ï ù³é³áõëÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ëÇ ³Ñ³Ù³ñ` 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙÇë  

20 ¹ñ³Ù 



³) áã Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ¨ արտադրական աղբահանություն` 

Áëï մակերեսի` համաձայն հավելված 3-ի 

 

- 

µ) Áëï ½³Ý·í³ÍÇ 1 ïáÝÝ³ ³ÕµÇ Ñ³Ù³ñ       10000 ¹ñ³Ù 

 

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ Ëáßáñ »½ñ³ã³÷Ç ³ÕµÇ Ñ³í³ùÙ³Ý áõ 

÷áË³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ §îÆØ¦ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ 

ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É Ý³Ë³ï»ëí³Í 

Ñ³ßí³ñÏí»ÉÇù ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ 20%-Ç ã³÷áí: 

³/ Áëï Í³í³ÉÇ Ù»Ï Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ ³ÕµÇ Ñ³Ù³ñ  

 

 

 

 

600 ¹ñ³Ù 

µ/ Áëï ½³Ý·í³ÍÇ Ù»Ï ïáÝÝ³ ³ÕµÇ Ñ³Ù³ñ 
2000 ¹ñ³Ù 

 
 

Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ µáÉáñ ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 

¹ñáõÛù³ã³÷»ñ: 

îíÛ³É ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëï³ïí³Í ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÇ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ñáÕ 
Ï³ï³ñí»É 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Հավելված 3 
 

Հաշվի առնելով աղբահանության վճարների դրույքաչափերի հաշվարկի համար հիմք 
հանդիսացող «Քաղաքների և բնակավայրերի սանիտարական մաքրման հարցերի մասին» 1973-
1978թթ. ուղեցույցներում բերված միջինացված նորմատիվների կիրառելիության 
աննպատակահարմարությունը` ավագանին որոշում է 2017թ. հունվարի 1-ից Ստեփանավան համայնքի 
տարածքում սահմանել նոր ամսական աղբահանության դրույքաչափեր ըստ շինության կամ 
սպասարկման տարածքի մակերեսների:  
  
N 
 

Օբյեկտի անվանումը Չափի միավոր Միավորի արժեքը 
(դրամ) 

1 Առողջապահական հաստատություններ
   ա/ հիվանդանոց 
   բ/ համաբուժարան 
   գ/ անհատական կլինիկաներ 

քմ շինություն 
 քմ շինություն   

քմ սպասարկման մակերես 

4 
4 

80 
2 Հյուրանոցներ, առողջարաններ 

 ա/ մինչև 2000քմ 
 բ/ 2000քմ-ից ավելին 

 
քմ սպասարկման մակերես 
քմ սպասարկման մակերես  

 
10 
6 

3 Ուսումնական հաստատություններ
   ա/ դպրոց 
   բ/ կրթական, մշակույթի, սպորտի և այլ        
հասարակական հաստատություններ 
   գ/ համայնքային ՆՈՒՀ-եր, մշակույթի և 
սպորտի օջախներ 

քմ շինություն 
քմ շինություն  

 
քմ շինություն 

4 
8 
 

0 

4 Առևտուր և սպասարկում 
ա/ հասարակական սննդի օբյեկտներ              
բ/ մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
սրահներ, խանութներ 

                                     I   կարգ 
                                     II  կարգ 
                                     III կարգ 
   գ/ շուկաներ 
   դ/ առևտրի, կենցաղային,  սպասարկման և  
ծառայությունների մատուցման  այլ օբյեկտներ 
   ե/ համակարգչային ակումբներ, 
խաղասրահներ, միջոցառումների սրահներ 
   զ/ ֆինանսավարկային գրասենյակներ,             
օֆիսներ, բաժանմունքներ 

 
քմ սպասարկման մակերես 

 
 

քմ սպասարկման մակերես 
քմ սպասարկման մակերես 
քմ սպասարկման մակերես 
քմ սպասարկման մակերես 
 քմ սպասարկման մակերես 

 
 

քմ սպասարկման մակերես 
 

քմ սպասարկման մակերես 

 
100 

 
 

100 
80 
60 
40 
80 

 
 

80 
 

80 
5 Արտադրական ձեռնարկություններ 

 
պայմանագրային  

 
 
 

6 Արտադրամասեր քմ շինություն 40 

7 Հիմնարկներ, գրասենյակ քմ շինություն 8 

8 Բենզալցակայաններ, գազալցակայաններ քմ սպասարկման մակերես 100



9 Ավտոտեխսպասարկման և ավտոլվացման 
կետեր 

քմ սպասարկման մակերես 80 

 

Շինություններում, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի բազմաբնույթ տնտեսական 
գործունեություն, աղբահանության վճարը ամբողջությամբ հաշվարկվում է առավել բարձր 
դրույքաչափով: Աղբահանության վճար վճարողի պահանջով (դիմումով) կարող է կատարվել 
վերահաշվարկ ըստ շինության փաստացի նպատակային օգտագործման չափերի, տեղեկությունների 
տրամադրման ամսվան հաջորդող ամսի մեկից: 
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