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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈԻ ՄԱՐԶԻ 
ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Հայաստանի ^աերապեաութ] աե Լուաւ մարզի 
4ահագեի համայնք, հասցե գ 4ահսպեի , 

ճեո.0322 6-95-37 էլ. փոտո vahagni.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  N ֊  37-Ա
«25  » դեկտեմբերի 2019թ.

ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25 -Ի ՆԻՄՏԻ
ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱԱԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ կետի դրույթներով Վահագնի 
համայնքի ավագանին որոշում է .

Հաստատել 4ահագնի համայնքի ավագանու 2019թ.-ի դեկտեմբերի 25-ի 
նիստի օրակարգր:

Օրակարգ

1. Վահագնի համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին:
2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի համայնքում 2020 

թվականի համար տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակներդ,դրույքաչափերր սահմանելու մասին:

Համայնքի ավագանու 
անդամներ

Կողմ Դեմ Ձեռնպահ

Մայիյյան Պետրոս
Մքոյան Էդիկ
Քոչինյան Գարեգին
Քոչինյան Տելեմակ - .. . '■ ' V

ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՏԱՆԴՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 
ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Հայաստանի 2,ահրապետութ]սւե Լոոու մարզի 
4ահագեի համայնք, հասցե q 4ահագեի , 

հնո.0322 6-95-37 էլ. փոստ vahagni.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  N — 38 - Ն
« 25 » դեկտեմբերի 2019թ.

г г  ԼՈՌՈԻ ՄԱՐԶԻ 4Ա2ԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈԻԶԵՆ
2ԱԱՏԱՏԵԼՈԻ ՄԱԱԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մա սին» ԼԼ օրենքի 18-րդ հոդվածի 
1 ֊ի ն  մասի 5-րդ կեաի և «Բյուջետսւյին համակարգի մա սին» ԼԼ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
5-րդ կեաով'

վահագնի համայնքի ավազանին որոշում է.

1. Հաստատել ԼԼ Լոոու մարզի 4ահսւզնի համայնքի 2020 թ.-ի բյուջեն:
• Եկամուտների գծով
Ընդսւմենը-Քսանութ միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար երեք հարյուր դրամ 

այդ թվում'
1. վարչական բյուջեի մասով- Քսանութ միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար 

երեք հարյուր դրամ
2. ֆոնդային բյուջեի մասով- զրո դրամ

• Ծախսերի զծով
Ընդամենր- Քսանութ միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար երեք հարյուր դրամ 

այդ թվում'

1. վարչական բյուջեի մասով- Քսանութ միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար 
երեք հարյուր դրամ

2. ֆոնդային բյուջեի մասով- 0 դրամ
2. հաստատել համայնքի բյուջեի եկամուտներր րստ առանձին 
եկամտատեսակների'համաձայն հատված 1-ի:
3. 2աստատել համայնքի բյուջեի ծախսերը ըստ գործառնական դասակարգման' համաձայն 
հատված 2-ի:

mailto:vahagni.lori@mta.gov.am


4. 2,սւստաւոել համայնքի բյուջեի ծախսերը ըստ տնտեսագիտական դասակարգման' 
համաձայն հատված 3-ի:
5. հաստատել համայնքի բյուջեի դիֆիցիտի(պակասորդ) ֆիեաեսավորմաե աղբյուրները կամ 
հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները' համաձայն հատված 5-ի:

Համայնքի ավագանու 
անդամներ

Կողմ Դեմ Ձեռնպահ

Մայիւյաե Պետրոս
Մքոյան Էդիկ

Քոչինյան Գսւրեգին
Քոչինյան Տելեմակ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈՒԹ ՅԱՆ ԼՈՈ-ՈԻ ՄԱՐԶԻ  

ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Հայաստանի ձաերապետոնթյաե Լոոու մարզի 
4ահսպեի համայնք, հասցե գ 4ահազեի , 

հեո.0322 6-95-37 էլ. փոստ vahagni.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ  ՈՒ Մ N — 39 - Ն
« 2 5  «դեկաեմբերի 2019թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2020 
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՍԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ և 19-րդ կետերով, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ հոդվածներով և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-իե հոդվածի 2-րդ մասով, 37-րդ 

հոդվածով և 23-րդ հոդվածի 1-րդ մասով

Ղահսպեի համայնքի ավագանին որոշում է.

1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի համայնքում 2020 թվականի 
համար տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներր, դրույքաչափերր' համաձայն հավելվածի:
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2. Սույն որոշումը օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության 
արդարադատության նախարարություն պետական իրավական փորձաքննություն անցկացնելու 
համար:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել 4ահսպեի համայնքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 4ահազեի համայնքում 2019 թվականի համար 
տեղական տուրքերի ե վճարների տեսակները, դրույքաչափերր սահմանելու մասին» N 38-Ն 
որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ 
օրը:

Համայնքի ավագանու 
անդամներ

Կողմ Դեմ Ձեռնպահ

Մայիւյաե Պետրոս
Մքոյաև Էդիկ
Քոչինյա ն Գարեգիև
Քոչիեյաե Տեյեմակ

ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱկյլթ /:Ш  
ց. Վսհագևի r * / l

Մ. ԿՈԱՏԱՆԴՅԱՆ



Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 

4սւհա գեի համայնքի ավագանու 
2019թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 39-Ն որոշման

նախագծի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 41ԱԱԳՆԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված 
ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան' համայնքի վարչական 
տարածքում նոր շենքերի, շինությունների և ոչ հիմնական շինությունների շինարարության 
(տեղադրման) (բացառությամբՀայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված շինարարության թույԼավություն չպահանջող դեպքերի) թույչտվության համար' 
ա. հիմնական շենքերի և շինությունների համար'
մինչև 300 քաոակուսի մետր րնդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնա կեփ  այղ 

թ վ ո ւմ  այգեգործական (ամառանոցային) տների ինչպես նաև մինչև 200 քառակուսի մետր 
րնդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և 
շինությունների համար' հինգ հազար դրամ,
բ  սույն կետի §ա\ ենթակետով չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար'

-200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր րնդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների 
համար' տասհինգ հազար դրամ,
- 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար' քսա նհինգ հազար դրամ,
- 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար քսան հինգ հազար դրամ,
-3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների
համար ութանասուն հազար դրամ.
զ. ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար'
-մինչև 20 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար' 
մեկ հազար հինգ հարյուր դրամ,
-20 և ավելի քառակուսի մետր րնդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների 
համար' երկու հազար հինգ հարյուր դրամ
2) համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների 
վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման 
աշխատանքների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության



համար, եթե սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական 
նախագծով
ա. չի նախատեսվում կցակաոույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն 
րնղչայևող այլ կառույցների (այղ թվում' ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի րևղհանուր 
մակերեսի ավեչացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն' մեկ 
հազար հինգ հարյուր դրամ,
բ  բացի շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման կամ 
արդիականացման աշխատանքներից, նախատեսվում է նաև կցակաոույցների, 
վերնակառույցներ}.г, շենքի տրամաչափային չափերն ընդլայնող այչ կառույցների (այդ թվում' 
ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընղհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի 
գործառական նշանակության փոփոխություն, և, բացի սույն կետի §ա\
ենթակետով սահմանված դրույքաչափից, կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար 
սույն հավելվածի 1-ին կետով սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը' շենքերի և 
շինությունների ընղհանուր մակերեսի ավելացման կամ շենքերի գործառական 
նշանակության փոփոխության մասով,
գ. նախատեսվում է միայն կցակաոույցների, վերնակառույցների շենքի գաբարիտային 
չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այղ թվում" ստորգետնյա) շինարարություն կամ 
շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն, ապա այն համարվում է նոր 
շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության համար սույն 
հավելվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը.
3) համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ 
օբյեկտների քանդման (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար' հինգ 
հազար դրամ.
4)համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար օրացուցային տարվա համար' մեկ 
հարյուր հիսուն հազար դրա մ
5) համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ 
վառելիքի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի 
կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության 
օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար' օրացուցային 
տարվա համար' տաս հազար դրամ.
6) Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 
որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար 
օրացուցային տարվա համար երեսուն հազար դրամ
7) համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալ կոհոէ սւյի նխմիչքներւի և (կամ) ծխախոտի 
արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
ա. ոգեէից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար յուրաքանչյուր 
եռամսյակի համար
- մինչև 26 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շ ի ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի  ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում' հինգհազար դրամ,



-26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր րնդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման ղեպքոււՐ տաս հազար հինգ հարյուր 
դրամ,

-50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում' տասերեք հազար հինգ 
հարյուր դրամ,
-100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում' քսան մեկ հազար դրամ, 
֊200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում' քսանվեց հազար դրամ,
- 500 և ավելի քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում" երեսումեկ հազար դրա մ  
բ. ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար յուրաքանչյուր եռամսյակի 
համար
֊մ ի նչև  26 քառակուսի մետր րնդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում' երեք հազար դրամ,
-26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում' տաս հազար հինգ հարյուր 
դրամ,
֊50-ի ց  մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում' տասերեք հազար հինգ 
հարյուր դրամ,
-100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր րնդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում' քսան մեկ հազար դրամ, 
-200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում քսանվեց հազար դրամ,
- 500 և ավելի քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում երեսունմեկ հազար դրամ
8) իրավաբանական անձանցն անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական 
տարածքում« Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար ' 
յուրաքանչյուր օրվա համար երեք հարյուր հիսուն ղրա մ մեկ քառակուսի մետրի համար.
9)համայնքի վարչական տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով 
խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, խաղատներին և բաղնիքներին 
(սաունաներին) ժամը 24. ՕՕ-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար' օրացուցային 
տարվա համար'
ա. առևտրի օբյեկտների համար' վեց հազար ղրամ,
բ. հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար' մեկ հարյուր հազար ղրամ, 
գ բաղնիքների (սաունաների) համար' երկու հարյուր հիսուն հազար ղրամ, 
ղ. խաղատների համար' հինգ հարյուր քսան հազար ղրամ,



է շահումով խաղերի համար երկու հարյուր հիսուն հազար ղրամ, 
զ. վիճակախաղերի համար մեկ հարյուր հազար ղրամ,
10) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, 
հանրային սննղի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար տեղական տուրքը 
յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանվում է'
ա. հիմնական շինությունների ներսում
֊մ ի նչև  26 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննղի օբյեկտի համար 
երեք հազար ղրամ,
֊26-ի ց  մինչև 50 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննղի օբյեկտի 
համար' վեց հազար ղրամ,
-50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննղի օբյեկտի 
համար տաս երկու հազար ղրամ,
-100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր րնղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննղի օբյեկտի 
համար տասհինզ հազար ղրամ,
-200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննղի օբյեկտի 
համար' քսան մեկ հազար ղրամ,
-500 և ավելի քառակուսի մետր րնղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննղի օբյեկտի 
համար' երեսունհինգ հազար ղրամ, 
բ. ոչ հիմնական շինությունների ներսում'
֊մի նչև  26 քառակուսի մետր րնղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննղի օբյեկտի համար 
մեկ հազար ղրամ,
-26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար' մեկ հազար մեկ հարյուր ղրամ,
-50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննղի օբյեկտի 
համար' երկու հազար հինգ հարյուր ղրամ,
-100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար հինգ հազար ղրամ,
֊200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար' տաս հազար ղրամ,
-500 և ավելի քառակուսի մետր ընղհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար տասվեց հազար դրամ.
11) ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին համապատասխան համայնքի 
վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 
բացառությամբ միջպետական ու հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային 
ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող 
գովազդների թու]Լտվությունների, յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար 
ա. ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք 
գովազդող արտաքին գովազդի համար մեկ հազար հինգ հարյուր դրամ,
բ. թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) 
արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար' երկու հազար հինգ հարյուր ղրամ, 
գ սոցիալական գովազդի համար զրո ղրամ,



է

դ  այլ արտաքին գովազդի համար' մեկ հազար դրամ,
ե. դատարկ գովազդային վահանակների համար համայնքի վարչական տարածքում այլ 
արտաքին գովազդ տեդադրելու թույլտվության համար սահմանված տուրքի 25 %-ի չափով, 
զ. եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրր տեդաբաշխել և տարածել է իր 
կազմակերպության գովազդը համայնքի վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ 
տեդադրելու թույէտվության համար սահմանված տուրքի 10 %-ի չափով.
12 ) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և 
այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, 
աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում 
օգտագործելու թույլտվության համար օրացուցային տարվա համար մեկ հարյուր հազար 
դրամ
13) համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու (բացառությամբ երթուղային 
տաքսիների միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար' 
օրացուցային տարում յուրաքանչյուր մեքենայի համար' հինգ հազար դրա մ
14)համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 
ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության 
համար' օրացուցային տարվա հա մա ր'մեկ հարյուր հազար ղրամ.
15) համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և 
շահագործման թույլտվության համար' օրացուցային տարվա համար'
ա. 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար երկու միլիոն հինգ 
հարյուր հազար դրամ,
բ  5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար հինգ միլիոն ղրամ, 
գ 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար յոթ  միլիոն ղրամ, 
դ  10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար տասը միլիոն ղրա մ

ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿՈԱՏԱՆԴՅԱՆ

25 դեկտեմբերի 2019թ



Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 

Վահազևի համայնքի ավագանու 
2019թ. Դեկտեմբերի 25-ի 

թիվ 39-Ն ոթւշման 
նախագծի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՀԱԳՆԻ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

1) համայնքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող 
վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական 
պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար համայնքի մատուցած ծառայությունների 
դիմաց փոխհատուցման վճար ' հինգ հազար դրա մ
2) ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 
շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն 
իրականացնեԼուց հետո շենքերի և շինությունների (այղ թվում' ղրանց վերակառուցումը, 
վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) 
կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար համայնքի 
մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար հինգ հազար ղրա մ
3) ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 
աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար 
համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար հինգ հազար դրամ.
4) համայնքի տնօրինության և օգտագործման ներքո գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ 
վերցնելու և վարձակւսլության տրամադրելու դեպքերում փաստաթղթերի (փաթեթի) 
նախապատրաստման համար' համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման վճար հինգ հազար ղրամ.
5) համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար ' 
համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար հինգհազար 
ղրամ.
6) համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու 
համար համայնքի մատուցած ծառայությունների ղիմաց փոխհատուցման վճար երեք 
հազար ղրամ. ՝
7) համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության 
աշխատանքներր կազմակերպելու համար աղբահանության վճարը '
ա. կենցաղային աղբի համար համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով ըստ 
հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար վճար ' 
ամսական մեկ հարյուր ղրամ,



բ. ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափի աղբի համար մեկ խորանարդ մետր աղբի համար 
երկու հազար զրամ,
8) համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար մեկ 
փաստաթղթի համար'փոխհատուցման վճար մեկ հարյուր ղրամ:
9) համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց տեղական վճարի 
դրույքաչափ ' մեկ պայմանական միավոր անասունի համար ամսեկան կազմում է
ա. Կենդանիների հիվանդությունների բուժման, կանխարգելման հարցերով 
խորհրդատվություն հինգ հարյուր դրա մ  
բ. Ծննդօգնություն
1. թեթև միջամտություն մեկ հազար ղրա մ
2. ծանր միջամտություն հինգ հազար ղրամ
զ. Վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ կենդանիների իմունականխարգելիչ 
պատվաստումներ և արյունաոում կամ այլ նմուշաոում կախված կենդանու տեսակից 
(բացառությամբ '«Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» պետական ծրագրում 
ընդգրկված հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների) մանր կենդանիների 
համար մեկ հարյուր ղրամ, խոշոր կենդանիներ համար երկու հարյուր ղրամ: 
դ. Կենդանիների արտաքին և ներքին մակաբույծների դեմ պայքար երկու հարյուր ղր ա մ : 
ե. Ախտահանություն ' մեկ քառ. մետրի համար երկու հարյուր դրամ: 
զ. Միջատազերծում (ղեզինսեկցիա) մեկ քառ. մետրի համար մեկ հարյուր ղրամ: 
է. Կրծողների ոչնչացում (ղեռատիզացիա) մեկ քառ. մետրի համար երկու հարյուր ղրամ: 
ը. Արհեստական սերմնավորում հինգ հազար ղրամ:
թ. Կենդանու հերձում մանր կենդանիների համար մեկ հազար ղրամ, խոշոր կենդանիներ 
համար երեք հազար ղրամ:
ժ. Կենդանու բուժում կախված հիվանդության տեսակից և կենդանու տեսակից 
յուրաքանչյուր այցելությունը մեկ հազար ղրամ:
ժա. Կենդանիների նախասպանդային զննում կախված կենդանու տեսակից մանր 
կենդանիների համար մեկ հազար ղրամ, խոշոր կենդանիներ համար երկու հազար ղրամ: 
ժբ. Կենդանիների հետսպանդային զննում մանր կենդանիների համար մեկ հազար ղրամ, 
խոշոր կենդանիներ համար երկու հազար ղրամ:

ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿՈՄՏԱՆԴՅԱՆ
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