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Նախագիծ 
Հավել ված  

                                                                                                                       ՀՀ Լոռու  մարզի Սարչապետ համայ նքի ավագանու  

 2020թ. Նոյ եմբերի ___-ի N_____-Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐՉԱՊԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ 

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական 
նախագծին համապատասխան` համայ նքի վարչական տարածքում նոր շենքերի, շինությ ունների և ոչ հիմնական 
շինությ ունների շինարարության (տեղադրման) (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված շինարարության թույ լ տվությ ուն չպահանջող դեպքերի) թույ լտվության համար.  

ա. հիմնական շենքերի և շինությունների համար̀  



մինչև 300 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակել ի, այ դ թվում` այ գեգործական 
(ամառանոցայ ին) տների, ինչպես նաև մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և 
արտադրական նշանակության շենքերի և շինությ ունների համար` 15 000 /տասնհինգ հազար/ ՀՀ դրամ,  

բ. սույն կետի «ա» ենթակետով չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար̀  
- 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությ ունների համար` 30 000 

/երեսուն հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությ ունների համար` 50 000 

/հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությ ունների համար՝  50 

000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 3000-ից և ավել ի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությ ունների համար՝  100 000 

/մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ. 
գ. ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար̀  
- մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությ ունների համար` 1500 /մեկ հազար 

հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ,  
- 20 և ավել ի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությ ունների համար` 2500 /երկու 

հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ. 
2) համայ նքի վարչական տարածքում գոյ ությ ուն ունեցող շենքերի և շինությ ունների վերակառուցման, 

վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքների (բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության թույ լտվությ ուն չպահանջվող դեպքերի) 
թույ լտվության համար, եթե սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծով` 

ա. չի նախատեսվում կցակառույ ցների, վերնակառույ ցների, շենքի գաբարիտայ ին չափերն ընդլայ նող այ լ  
կառույ ցների (այ դ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյ եկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի 
գործառական նշանակության փոփոխությ ուն` 1500 /մեկ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ,  

բ. բացի շենքերի և շինությ ունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման կամ արդիականացման 
աշխատանքներից, նախատեսվում է նաև կցակառույ ցների, վերնակառույ ցների, շենքի տրամաչափայ ին չափերն 
ընդլայ նող այ լ  կառույ ցների (այ դ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյ եկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ 
շենքերի գործառական նշանակության փոփոխությ ուն, և, բացի սույ ն կետի «ա» ենթակետով սահմանված դրույ քաչափից, 
կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար սույ ն հավել վածի 1-ին կետով սահմանված նորմերը և դրու յ քաչափերը` 
շենքերի և շինությ ունների ընդհանուր մակերեսի ավելացման կամ շենքերի գործառական նշանակության 
փոփոխության մասով, 

գ. նախատեսվում է միայ ն կցակառույ ցների, վերնակառույ ցների, շենքի գաբարիտայ ին չափերն ընդլայ նող այ լ  
կառույ ցների (այ դ թվում` ստորգետնյա) շինարարությ ուն կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխությ ուն, 
ապա այ ն համարվում է նոր շինարարությ ուն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության համար սույ ն 
հավել վածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված նորմերը և դրույ քաչափերը. 

 
3) համայ նքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությ ունների և քաղաքաշինական այ լ  օբյ եկտների քանդման 

(բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույ լտվությ ուն չպահանջվող 
դեպքերի) թույ լտվության համար` 5000 /հինգ հազար/ ՀՀ դրամ.  

 
4) համայ նքի վարչական տարածքում հեղուկ վառել իքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթայ ին գազերի 

վաճառքի թույ լտվության համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար` 200 000 /երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ.  
5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձրլ եռնայ ին 

համայ նքների վարչական տարածքում, բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլայ ին 
ճանապարհների կողեզրում̀  հեղուկ վառել իքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթայ ին գազերի վաճառքի 
թույ լտվության համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար` 100 000 /մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ.  

 
6) համայ նքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառել իքի, սեղմված բնական 

կամ հեղուկացված նավթայ ին գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և 
նորոգման ծառայ ության օբյ եկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույ լտվության համար՝  օրացուցայ ին 
տարվա համար` 30 000 /երեսուն հազար/ ՀՀ դրամ.  

7) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և 
բարձրլ եռնայ ին համայ նքների վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառել իքի, 
սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթայ ին գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների 
տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայ ության օբյ եկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի 
թույ լտվության համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար` 20 000 /քսան հազար/ ՀՀ դրամ.  

 
8) համայ նքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայ րում մանրածախ առք 

ու  վաճառք իրականացնել ու  թույ լտվության համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար` 50 000 /հիսուն  հազար/ ՀՀ դրամ.  



9) համայ նքի վարչական տարածքում ոգել ից և ալ կոհոլայ ին խմիչքների կամ օրենքով սահմանված 
սահմանափակումներին համապատասխան ծխախոտայ ին արտադրատեսակների կամ ծխախոտայ ին արտադրատեսակների 
փոխարինիչների կամ ծխախոտայ ին արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի թույ լտվության համար՝  

ա. ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար՝  յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝  
- մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների ներսում 

վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  7000 /յոթ հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  11 000 /տասնմեկ հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  15 000 /տասնհինգ հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  21 000 /քսանմեկ հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  30 000 /երեսուն հազար/ ՀՀ դրամ, 
- 500 և ավել ի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  50 000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ. 
բ. օրենքով սահմանված սահմանափակումներին համապատասխան ծխախոտայ ին արտադրատեսակների կամ ծխախոտայ ին 

արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտայ ին արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի թույ լտվության 
համար՝  յ ուրաքանչյ ուր եռամսյակի համար՝  

 
- մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների ներսում 

վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  3000 /երեք հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  11 000 /տասմնեկ հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  15 000 /տասնհինգ հազար/ ՀՀ դրամ,  
- 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  21 000 /քսանմեկ հազար/ ՀՀ դրամ, 
- 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  30 000 /երեսուն հազար/ ՀՀ դրամ.  
- 500 և ավել ի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ ունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  50 000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ.  
10) իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայ նքի վարչական տարածքում «Առևտրի և 

ծառայ ությ ունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝  բացօթյա առևտրի կազմակերպման 
թույ լտվության համար՝  յ ուրաքանչյ ուր օրվա համար` 350 /երեք հարյուր հիսուն/ՀՀ դրամ՝  մեկ քառակուսի մետրի 
համար. 

 
11) համայ նքի վարչական տարածքում առևտրի, հանրայ ին սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի 

կազմակերպման օբյ եկտներին, խաղատներին և բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24.00-ից հետո աշխատել ու  
թույ լտվության համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար՝  

 
ա. առևտրի օբյ եկտների համար` 40 000 /քառասուն հազար/ ՀՀ դրամ, 
բ. հանրայ ին սննդի և զվարճանքի օբյ եկտների համար` 70 000 /յոթանասուն հազար/ ՀՀ դրամ,  
գ. բաղնիքների (սաունաների) համար` 300 000 /երեք հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ,  
դ. խաղատների համար` 900 000 /ինը հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, 
ե. շահումով խաղերի համար` 300 000 /երեք հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ,  
զ. վիճակախաղերի համար` 100 000 /հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ.  
12) համայ նքի վարչական տարածքում, համայ նքայ ին կանոններին համապատասխան, հանրայ ին սննդի կազմակերպման 

և իրացման թույ լտվության համար տեղական տուրքը յ ուրաքանչյ ուր եռամսյակի համար սահմանվում է` 
ա. հիմնական շինությունների ներսում՝   
- մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  3000/երեք հազար/ 

ՀՀ դրամ,  
- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  7000 /յոթ 

հազար/ ՀՀ դրամ, 
- 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  11 000  

/տասնմեկ հազար/ ՀՀ դրամ,  
 - 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  15 000 

/տասնհինգ հազար/ ՀՀ դրամ,  
 - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  25 000 

/քսանհինգ հազար/ ՀՀ դրամ,  



 - 500 և ավել ի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  45 000 
/քառասունհինգ հազար/ ՀՀ դրամ.  

 բ. ոչ հիմնական շինությունների ներսում̀  
 - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  500 /հինգ 

հարյուր/ ՀՀ դրամ,  
 - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  1500 /մեկ 

հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 
 - 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  3000 /երեք 

հազար/ ՀՀ դրամ,  
 - 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  7000 /յոթ 

հազար/ ՀՀ դրամ, 
 - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  10000 

/տաս հազար/ ՀՀ դրամ,  
 - 500 և ավել ի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրայ ին սննդի օբյ եկտի համար՝  20000 /քսան 

հազար/ ՀՀ դրամ.  
13) ավագանու  սահմանած կարգին ու  պայ մաններին համապատասխան՝  համայ նքի վարչական տարածքում արտաքին 

գովազդ տեղադրել ու  թույ լտվության համար, բացառությամբ միջպետական ու  հանրապետական նշանակության 
ավտոմոբիլայ ին ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող գովազդների 
թույ լտվությ ունների, յ ուրաքանչյ ուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար՝   

ա. ալ կոհոլայ ին սպիրտի պարունակությ ունը մինչև 20 ծավալայ ին տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին 
գովազդի համար` 2000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ,  

բ. թունդ ալ կոհոլայ ին (սպիրտի պարունակությ ունը 20 և ավել ի ծավալայ ին տոկոս) արտադրանք գովազդող 
արտաքին գովազդի համար` 3500 /երեք հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ,  

գ. սոցիալական գովազդի համար՝  0 /զրո/ ՀՀ դրամ, 
դ. այ լ  արտաքին գովազդի համար` 1500 /հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ,  
ե. դատարկ գովազդայ ին վահանակների համար՝  համայ նքի վարչական տարածքում այ լ  արտաքին գովազդ տեղադրել ու  

թույ լտվության համար սահմանված տուրքի 25 %-ի չափով` 375 /երեք հարյուր յոթանասունհինգ/ ՀՀ դրամ, 
զ. եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել  և տարածել  է իր կազմակերպության գովազդը՝  

համայ նքի վարչական տարածքում այ լ  արտաքին գովազդ տեղադրել ու  թույ լ տվության համար սահմանված տուրքի 10 %-ի 
չափով` 150 /մեկ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ. 

14) Հայաստանի Հանրապետության համայ նքների խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և այ լ ն), որպես օրենքով 
գրանցված ապրանքայ ին նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայ ությ ունների մատուցման 
գործընթացներում օգտագործել ու  թույ լտվության համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար` 100 000 /մեկ հարյուր 
հազար/ ՀՀ դրամ.  

15) համայ նքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու  (բացառությամբ երթուղայ ին տաքսիների՝  
միկրոավտոբուսների) ծառայ ությ ուն իրականացնել ու  թույ լտվության համար՝  օրացուցայ ին տարում յ ուրաքանչյ ուր 
մեքենայ ի համար` 10 000 /տասը հազար/ ՀՀ դրամ.  

16) համայ նքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության 
ծառայ ությ ունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույ լտվության համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար` 250 000 
/երկու հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ.  

17) համայ նքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման թույ լտվության 
համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար՝  

ա. 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝  750 000 /յոթ հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ 
դրամ,  

բ. 5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝  1 500 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/ 
ՀՀ դրամ,  

գ. 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝  2 100 000 /երկու միլիոն մեկ հարյուր 
հազար/ ՀՀ դրամ, 

դ. 10 հա-ից ավել  մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝  3 000 000 /երեք միլիոն/ ՀՀ դրամ, 
18) համայ նքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառությ ուն իրականացնել ու  

թույ լտվության համար` օրացուցայ ին տարվա համար` 50 000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ:  
19) Համայ նքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայ ության օբյ եկտի գործունեության թույ լտվության  

համար՝  
ա.կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայ ի և շոգեբաղնիքի համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար՝  համայ նքի 

վարչական տարածքում 19 000 /տասնինը հազար/ ՀՀ դրամ, 
բ.հեստապարայ ին ակումբի համար՝  օրացուցայ ին տարվա համար՝  համայ նքի վարչական տարածքում 290 000 /երկու 

հարյուր իննսուն հազար/ ՀՀ դրամ: 
    

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ 



1) համայ նքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ 
կատարել ու  հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայ մաններ մշակել ու  և հաստատել ու  համար՝  համայ նքի մատուցած 
ծառայ ությ ունների դիմաց փոխհատուցման վճար՝  2000 /երկու հազար / ՀՀ դրամ, 

2) ճարտարապետաշինարարական նախագծայ ին փաստաթղթերով նախատեսված շինարարության թույ լտվությ ուն 
պահանջող, բոլ որ շինարարական աշխատանքներն իրականացնել ուց հետո շենքերի և շինությ ունների (այ դ թվում` 
դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայ նումն ու  բարեկարգումը) 
կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար՝  համայ նքի մատուցած ծառայ ությ ունների 
դիմաց փոխհատուցման վճար՝  2000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ, 

3) ճարտարապետաշինարարական նախագծայ ին փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտել ուց հետո 
շահագործման թույ լտվության ձևակերպման համար՝  համայ նքի մատուցած ծառայ ությ ունների դիմաց փոխհատուցման 
վճար՝  2000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ, 

4) համայ նքի տնօրինության և օգտագործման ներքո գտնվող հողերը հատկացնել ու , հետ վերցնել ու  և 
վարձակալ ության տրամադրել ու  դեպքերում փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար` համայ նքի մատուցած 
ծառայ ությ ունների դիմաց փոխհատուցման վճար՝ 1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ, 

5) համայ նքի կողմից կազմակերպվող մրցույ թների և աճուրդների մասնակցության համար՝  համայ նքի մատուցած 
ծառայ ությ ունների դիմաց փոխհատուցման վճար՝  1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ, 

6) Աճուրդի մասնակից չհամարվող անձանց համար մուտքի վճար՝  2000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ, 
7) Աճուրդայ ին փաթեթի տրամադրման համար փոխհատուցման վճար՝  2000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ, 
8) Աճուրդայ ին կանոնակարգի պատճեի տրամադրման համար փոխհատուցման վճար՝  300 /երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ, 
9) համայ նքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցել ու  համար՝  համայ նքի 

մատուցած ծառայ ությ ունների դիմաց փոխհատուցման վճար՝ 1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ,  
10) համայ նքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպել ու  

համար աղբահանության վճարը՝   
ա.կենցաղայ ին աղբի համար յ ուրաքանչյ ուր ամիս՝  համայ նքում անձնագրայ ին հաշվառման կանոններով ըստ 

հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող յ ուրաքանչյ ուր բնակչի համար վճար՝  ամսական 50 /հիսուն/ ՀՀ դրամ, 
11) ոչ բնակել ի նպատակայ ին նշանակության շենքերում և (կամ) շինությ ուններում աղբահանության վճար՝  ըստ 

շինության ընդհանուր մակերեսի՝  
ա.առևտրի, հանրայ ին սննդի և կենցաղայ ին ծառայ ությ ունների մատուցման շենքերի և շինությ ունների մասով՝  1 

քառակուսի մետր մակերեսի համար՝  50 /հիսուն/ ՀՀ դրամ, 
բ.հյ ուրանոցայ ին տնտեսության օբյ եկտների, տրանսպորտի բոլ որ տիպերի կայանների (ավտոկայանների, 

օդանավակայանների, երկաթուղայ ին կայանների) հանգստյան տների, բազաների ու  ճամբարների, սպորտի համար 
նախատեսված շենքերի և շինությ ունների մասով՝  1 քառակուսի մետր մակերեսի համար՝  40 /քառասուն/ ՀՀ դրամ, 

գ. Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես նաև առողջապահության համար նախատեսված շենքերի և 
շինությ ունների մասով՝  1 քառակուսի մետր մակերեսի համար՝  19 /տասնինը / ՀՀ դրամ, 

դ.գիտական, կրթական և ուսումնական նշանակության, սոցիալական ապահովության, մշակույ թի, արվեստի, 
կրոնական, պաշտամունքայ ին, քաղաքացիական պաշտպանության համար նախատեսված շենքերի և շինությ ունների մասով՝  
1 քառակուսի մետր մակերեսի համար՝  3 /երեք/ ՀՀ դրամ, զորանոցների մասով՝  1 քառակուսի մետր մակերեսի համար՝  8 
/ութ/ ՀՀ դրամ, 

ե. արտադրական՝  արդյ ունաբերական և գյ ուղատնտեսական նշանակության շենքերի և շինությ ունների մասով (այ դ 
թվում՝  ավտոկայանատեղի)՝  1 քառակուսի մետր մակերեսի համար՝  14 /տասնչորս/ ՀՀ դրամ 

  

12) շենքերից և շինությ ուններից դուրս գտնվող առևտրի և հանրայ ին սննդի օբյ եկտների, ծառայ ությ ունների 
մատուցման վայ րերի մասով՝  1քմ մակերեսի համար յ ուրաքանչյ ուր ամիս` 50/հիսուն/ ՀՀ դրամ, 

13) ոչ կենցաղայ ին և խոշոր եզրաչափի աղբի համար՝  մեկ խորանարդ մետր աղբի համար՝  3000 /երեք հազար/ ՀՀ 
դրամ, 

14) համայ նքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի 
աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի 
ինքնուրույ ն հավաքման և փոխադրման թույ լտվության համար աղբահանության վճար՝  ոչ  կենցաղայ ին և խոշոր 
եզրաչափի աղբի մեկ խորանարդ մետրի համար սահմանված դրույ քաչափի 20 %-ի չափով՝  600 / վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ,  
 
15) համայ նքայ ին ենթակայ ության մանկապարտեզի ծառայ ությ ունից օգտվողների համար՝  համայ նքի կողմից կամ 
համայ նքի պատվերով մատուցված ծառայ ությ ունների դիմաց `3000 /երեք հազար/ ՀՀ դրամ, 
16) համայ նքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրել ու  համար փոխհատուցման վճար ՝  մեկ փաստաթղթի համար՝  

500 /հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ: 

17) համայ նքն սպասարկող անասնաբույ ժի ծառայ ությ ունների դիմաց փոխհատուցման վճար` 

ա. համայ նքի վարչական տարածքում կենդանիների հիվանդությ ունների բուժման, կանխարգել ման հարցերով 

խորհրդատվության համար` 500 /հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

բ. Ծննդօգնության համար 



1.թեթև միջամտության համար` 1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ 

2.ծանր միջամտության համար` 5000 /հինգ հազար/ ՀՀ դրամ, 

գ. Վարակիչ հիվանդությ ունների նկատմամբ կենդանիների իմունականխարգել իչ  պատվաստումների և արյ ունառումի 

կամ այ լ  նմուշառումի համար` կախված կենդանու  տեսակից (բացառությամբ` ˂˂Գյ ուղատնտեսական կենդանիների 

պատվաստում˃˃ պետական ծրագրում ընդգրկված հակաանասնահամաճարակայ ին միջոցառումների)`  

1.մանր կենդանու  համար` 200 /երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

2.խոշոր կենդանու  համար` 200 /երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

դ.Կենդանիների արտաքին և ներքին մակաբույ ծների դեմ պայ քարի համար` 1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ, 

ե. Ախտահանության 1քմ-ի  համար` 300 /երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

զ. Միջատազերծման 1քմ-ի համար` 200 /երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

է. Կրծողների ոչնչացման 1քմ-ի համար` 200 /երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

ը. Արեստական սերմնավորման համար`  

1. 1-ին անգամ 4000 /չորս հազար/ ՀՀ դրամ, 

2. 2-րդ անգամ 2000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ, 

թ. Կենդանու  հերձման համար`  

1.մանր կենդանու ` 1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ, 

2.խոշոր կենդանու ` 3000 /երեք հազար/ ՀՀ դրամ, 

ժ. Կենդանու  բուժման /կախված հիվանդության տեսակից և կենդանու  տեսակից/ յ ուրաքանչյ ուր այ ցել ության համար` 

1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ, 

ի. Կենդանիների նախասպանդայ ին զննման /կախված կենդանու  տեսակից/ համար` 

1.մանր կենդանու `1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ 

2.խոշոր կենդանու ` 2000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ: 

 

Աշխատակազմի քարտուղար̀                                      Անժելա Մարտիրոսյան 


