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16 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2020թվականի N 132-Ն 

ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2021 Թ. ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ 
ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ 
կետով, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքի   8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ հոդվածների 
պահանջներով` համայնքի ավագանին որոշում է. 

1. Հաստատել Դիլիջան համայնքի տարածքում 2021թ. համար տեղական տուրքերի և վճարների
դրույքաչափերը:  /Հավելվածը կցվում է/:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից

 Կողմ -9  

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ 

ԴԱՎԹՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ 

ԴԱՎԹՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ 

ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ ԱՐԳԱՄ 

ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ 

ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ 

ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ 

ՄՈՒԿՈՒՉՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ 

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ 

Դեմ -0 Ձեռնպահ -0  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝  ԱՐՄԵՆ ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ 



 Ð³í»Éí³Í  
ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ¸ÇÉÇç³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ 

2020Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇ  16-Ç ÃÇí 132-Ü áñáßÙ³Ý

ք. Դիլիջան գ.Հաղարծին գ. Թեղուտ գ. Գոշ գ. Հովք գ.Խաչարձան գ.Աղավնավանք

1.

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով հաստատված
ճարտարապետաշինարարական նախագծին
համապատասխան` համայնքի վարչական տարածքում
նոր շենքերի, շինությունների և ոչ հիմնական
շինությունների շինարարության (տեղադրման)
(բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության
թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության
համար տեղական տուրքը սահմանվում է`

1)   հիմնական շենքերի և շինությունների համար
մինչև 300 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական 
բնակելի, այդ թվում` այգեգործական (ամառանոցային) տների, 
ինչպես նաև մինչև 200 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող 
հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և 
շինությունների համար

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

2)
1 կետի 1) ենթակետով չնախատեսված շենքերի և 
շինությունների համար`

³.
200-ից մինչև 500 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինություններիի համար 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

μ.
500-ից մինչև 1000 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

·.
 1000-Çó ÙÇÝã¨ 3000 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի 
և շինությունների համար 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

¹.
 3000-ից  ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

3) ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների hամար`

³.
մինչև 20 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող  շենքերի և 
շինությունների համար 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

μ.
20 և ավելի  ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող  շենքերի և 
շինությունների համար 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

î»Õ³Ï³Ý ïáõñùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐÆ ԵՎ ìÖ²ðÜºðÆ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐÀ 

ԴñáõÛù³ã³÷Á /ÐÐ դրամ/



2.

Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող 
շենքերի և շինությունների վերակառուցման, 
վերականգնման, ուժեղացման,  արդիակա-նացման և 
բարեկարգման աշխատանքների (բացառությամբ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված շինարարության թույլտվություն 
չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար, եթե 
սահմանված կարգով հաստատված 
ճարտարապետաշինարարական նախագծով

1)

չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի 
գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` 
ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի 
ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության 
փոփոխություն

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2)

բացի շենքերի և շինությունների վերակառուցման, 
ուժեղացման, վերականգնման կամ արդիականացման 
աշխատանքներից, նախատեսվում են նաև կցակառույցների, 
վերնակառույցների, շենքի տրամաչափային չափերն ընդլայնող 
այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի 
ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական 
նշանակության փոփոխություն, և, բացի սույն կետի  1)  
ենթակետով սահմանված դրույքաչափցի, կիրառվում են նաև 
նոր շինարարության համար սույն որոշման 1-ին  կետով 
սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը` շենքերի և 
շինությունների ընդհանուր մակերեսի ավելացման կամ շենքերի 
գործառնական նշանակության փոփոխման մասով 

3)

նախատեսվում է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, 
շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների  (այդ  
թվում` ստորգետնյա) շինարարություն կամ շենքերի 
գործառնական նշանակության  փոփոխություն, ապա սույն 
հավելվածի իմաստով, այն համարվում է նոր շինարարություն, 
որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության համար 
սույն հավելվածի 1-ին կետով սահմանված նորմերը և 
դրույքաչափերը

3.

Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, 

շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների 

քանդման  (բացառությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) 

թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4.

Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, 

սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի 

վաճառքի թույլտվության համար  տեղական տուրքը 

օրացույցային  տարվա համար  սահմանվում է 

200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000



5.

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող
խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի,
սեղմված բնական կամ  հեղուկացված նավթային գազերի
մանրածախ առևտրի կետերում Ï³Ù ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ Ýáñá·Ù³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
ûμÛ»ÏïÝ»ñáõÙ  տեխնիկական հեղուկների վաճառքի
թույլտվության համար  տեղական տուրքը օրացույցային
տարվա համար  սահմանվում է

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

6.

Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք
մետաղներից պատրաստված իրերի արոշակի վայրում
մանրածախ առք ու վաճառք իրա-կանացնելու
թույտվության համար տեղական տուրքը օրացույցային
տարվա համար սահմանվում է.

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

7.

Համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալկոհոլային
խմիչքների կամ օրենքով սահմանված
սահմանափակումներին համապատասխան
ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային
արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ
ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների
վաճառքի թույլտվության համար`

1)
ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության
համար` յուրաքանչյուր եռամսյակի համար

ա.
ÙÇÝã¨ 26 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

5.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000

բ.
26-Çó ÙÇÝã¨ 50 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100

գ.
50-Çó ÙÇÝã¨ 100 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100

դ.
100-Çó ÙÇÝã¨ 200 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë
áõÝ»óáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ
í³×³éùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100

ե.
200-Çó ÙÇÝã¨ 500 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë
áõÝ»óáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ
í³×³éùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

զ.
500 ¨ ³í»ÉÇ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000



2)

օրենքով սահմանված սահմանափակումներին
համապատասխան ծխախոտային արտադրատեսակների
կամ ծխախոտային արտադրատեսակների
փոխարինիչների կամ ծխախոտային
արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի
թույլտվության համար` յուրաքանչյուր եռամսյակի
համար`

ա.
ÙÇÝã¨ 26 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

5.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000

բ.
26-Çó ÙÇÝã¨ 50 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100

գ.
50-Çó ÙÇÝã¨ 100 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100

դ.
100-Çó ÙÇÝã¨ 200 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë
áõÝ»óáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ
í³×³éùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100

ե.
200-Çó ÙÇÝã¨ 500 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë
áõÝ»óáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ
í³×³éùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100

զ.
500 ¨ ³í»ÉÇ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙª

45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100

8.

Æրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին
համայնքի վարչական տարածքում §Առևտրի և
ծառայությունների մասին¦ Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով սահմանված բացօթյա
առևտուր  կազմակերպման թույլտվության համար
տեղական տուրքը մեկ քառակուսի մետրի համար
սահմանվում է` յուրաքանչյուր օրվա համար

350 175 175 175 175 175 175

9.

Համայնքի վարչական տարածքում` առևտրի, հանրային
սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և
վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին,
խաղատներին և բաղնիքներին (սաունաներին),   ժամը
24:00-ից հետո աշխատելու թույլատվության համար`
տեղական տուրքը օրացույցային տարվա համար
սահմանվում է,

1) առևտրի օբյեկտների համար 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

2) հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

3) բաղնիքների (սաունաների) համար 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

4) խաղատների համար 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

5) շահումով խաղերի համար 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

6) վիճակախաղերի համար 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000



10.

համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային 
կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի 
կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  
տեղական տուրքը  յուրաքանչյուր եռամսյակի համար  

1) հիմնական շինությունների ներսումª 

ա. ÙÇÝã¨ 26 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

բ. 26-Çó ÙÇÝã¨ 50 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100

գ. 50-Çó ÙÇÝã¨ 100 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100

դ. 100-Çó ÙÇÝã¨ 200 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë
áõÝ»óáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100

ե. 200-Çó ÙÇÝã¨ 500 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë
áõÝ»óáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100

զ. 500 ¨ ³í»ÉÇ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100

2) áã հիմնական շինությունների ներսումª 

ա. ÙÇÝã¨ 26 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

500 500 500 500 500 500 500

բ. 26-Çó ÙÇÝã¨ 50 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

գ. 50-Çó ÙÇÝã¨ 100 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

դ. 100-Çó ÙÇÝã¨ 200 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë
áõÝ»óáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100

ե. 200-Çó ÙÇÝã¨ 500 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë
áõÝ»óáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100

զ. 500 ¨ ³í»ÉÇ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñª

15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100

11.

Քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ 
սահմանված տնային կենդանիներ պահելու 
թույլտվության համար` տեղական տուրքը օրացույցային 
տարվա համար սահմանվում է.

5.000 0 0 0 0 0 0



12.

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 թույլտվությունների, 
յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար՝

1)
ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային 

տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար 
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2)
թունդ ալկոհոլային ( սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի 
ծավալային տոկոս)  արտադրանք գովազդող արտաքին 
գովազդի համար 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

3) ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áí³½¹Ç համար 0 0 0 0 0 0 0
4) այլ արտաքին գովազդի համար 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

5)

դատարկ գովազդային վահանակների համար համայնքի 

վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու 
թույտվության համար սահմանված տուրքի 25%-ի չափով

375 375 375 375 375 375 375

6)

Համայնքի տարածքում ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹ ï³ñ³ÍáÕ 
·áí³½¹³ÏñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áí³½¹Ç  համար համայնքի 
վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու 
թույտվության համար սահմանված տուրքի 10%-ի չափով 

150 150 150 150 150 150 150

13.

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի 
§Դիլիջան¦ համայնքի խորհրդանիշերը (զինանշան, 
անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված 
ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, 
աշխատանքների կատարման, ծառայությունների 
մատուցման գործընթացներում օգտագործելու 
թույլտվության համար օրացույցային տարվա համար 
սահմանվում է.

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

14.

Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու 
(բացառությամբ երթուղային տաքսիների, 

միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու 
թույլտվության համար` օրացույցային 

տարումյուրաքանչյուր մեքենայի համար  սահմանվում է.

0 0 0 0 0 0 0

15.

Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական 
հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության 
ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման 
թույլտվության համար օրացույցային տարվա համար 
տեղական տուրքը սահմանվում է.

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

16.

Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր 
գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման 
թույլտվության համար տեղական տուրքը օրացույցային 
տարվա համար սահմանվում է. 



1)
3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների 
համար 

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

2)
5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների 
համար 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

3)
7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների 
համար 

7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

4) 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

17

Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և 
հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու 
թույլտվության համար օրացույցային տարվա համար 
տեղական տուրքը սահմանվում է.

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

18.
 Համայնքի վարչական տարածքում սահմանափակման 
ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության 
թույլտվության համար՝

1)
կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայի և շոգեբաղնիքի 
համար՝ օրացուցային տարվա համար`

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2)
հեստապարային ակումբի համար՝  օրացուցային տարվա 
համար`

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

19․ Համայնքի տարածքում 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.

ա.
մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝ 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

բ.
100-ից  մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 
շենքերի և շինությունների համար՝ 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

գ.
500-ից  մինչև 1500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 
շենքերի և շինությունների համար՝ 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

դ.
1500-ից և ավելի  քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 
շենքերի և շինությունների համար՝ 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

2)

ճարտարապետաշինարարական նախագծային 
փաստաթղթերով նախատեսված շինարարության 
թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական 
աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և 
շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, 
վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, 
ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման ավարտը 
ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման 
համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման վճար.

15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000



3)

ճարտարապետաշինարարական նախագծային 
փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն 
ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության 
ձևակերպման համար՝ համայնքի մատուցած 
ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.

ա.
մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝ 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

բ.
100-ից  մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 
շենքերի և շինությունների համար՝ 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

գ.
500-ից  մինչև 1500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 
շենքերի և շինությունների համար՝ 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

դ.
1500-ից և ավելի  քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 
շենքերի և շինությունների համար՝ 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

4)

համայնքի տնօրինության և օգտագործման ներքո 
գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և 
վարձակալության տրամադրելու դեպքերում 
փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման 
համար` համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման վճար.

ա.
մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հողամասերի 
համար՝  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

բ.

500-ից և ավելի  քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 
հողամասերի համար՝  60000 դրամ գումարած 500քմ 
գերազանցող յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար 8 
դրամ, գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի 
համար՝ 1 դրամ:

·.

Տնամերձ հողամասերի սահմանները ճշտելու՝ ավել 
օգտագործվող հողամասը հատկացնելու կամ  հետ 
վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում 
փաստաթղթերի (փաթեթի նախապատրաստման համար` 
համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման վճար.

10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

¹.

համայնքի տնօրինության և օգտագործման ներքո 
գտնվող շենքշինությունների հատկացնելու, հետ 
վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում 
փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման 
համար` համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման վճար.

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

5)

համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և 
աճուրդների մասնակցության համար՝ համայնքի 
մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման 
վճար.

³.
 Օտարման և հողամասերի կառուցապատման իրավունքով 
տրամադրման դեպքում 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

μ.
Հողամասերի վարձակալության իրավունքով տրամադրման 
դեպքում

35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000



6)

համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին 
(վերնիսաժներին) մասնակցելու համար՝ համայնքի 
մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման 
վճար.

0 0 0 0 0 0 0

7)
Ð³Ù³ÛÝùÇ կողմից աղբահանությունը կազմակերպելու 
համար` աղբահանության վճար

³.

ըստ հաշվառված անձանց քանակի` համայնքում անձնագրային 

հաշվառման կանոններով ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող 

և(կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար  

100 50 50 50 50 50 50

μ.
ըստ բնակելի շինության կամ բնակարանի ընդհանուր 
մակերեսի` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար 10 0 0 0 0 0 0

·.
ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափի աղբի համար` ըստ ծավալի` 
մեկ խորանարդ մետր աղբի համար 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

¹.
ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափի աղբի համար` ըստ 
զանգվածի` մեկ տոննա աղբի համար 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

8)
Ð³Ù³ÛÝùÇ տարածքում ոչ կենցաղային և խոշոր 
եզրաչափի աղբի աղբահանության համար, 1 քառ. մետրի 
համար սահմանել` աղբահանության վճար

³.
առևտրի (այդ թվում շուկաների), հանրային սննդի և 
բնակչության սպասարկման այլ ծառայություններ 50 50 50 50 50 50 50

μ.
հյուրանոցներ և հյուրանոցային ծառայություններ, 
վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, 
առողջապահության շենքերի մեկ քառ. մետրի համար  

20 20 20 20 20 20 20

·.
արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային 
նշանակության շինություններ 8 8 8 8 8 8 8

¹.
կրթական, մշակութային, առողջապահական, սպորտային, 
գիտահետազոտական շինություններ 4 4 4 4 4 4 4

9)

համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ 

ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի 1 

խմ աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև 

աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և 

խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և 

փոխադրման թույլտվության համար

500 500 500 500 500 500 500

10)

կենտրոնացված ջեռուցման համար՝ համայնքի կողմից 
կամ համայնքի պատվերով մատուցված 
ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման գումարի 
չափով

0 0 0 0 0 0 0

11)

ջրմուղ-կոյուղու համար այն համայնքներում, որոնք 
ներառված չեն ջրմուղ-կոյուղու ծառայություններ 
մատուցող օպերատոր կազմակերպությունների 
սպասարկման տարածքներում, մասնավորապես 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման վճարներ՝ 
համայնքի կողմից կամ համայնքի պատվերով 
մատուցված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման 
գումարի չափով



³.
իրավաբանական անձանց ջրամատակարարման համար՝ 
յուրաքանչյուր տարվա համար 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

12)

ոռոգման ջրի մատակարարման համար այն
համայնքներում, որոնք ներառված չեն
§Ջրօգտագործողների ընկերությունների և
ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների
մասին¦ օրենքի համաձայն ստեղծված
ջրօգտագործողների ընկերությունների սպասարկման
տարածքներում՝ համայնքի կողմից կամ համայնքի
պատվերով մատուցված ծառայությունների դիմաց
փոխհատուցման գումարի չափով

0 0 0 0 0 0 0

13)

համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան
շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության
պահպանման պարտադիր նորմերի կատարման համար՝
համայնքի կողմից կամ համայնքի պատվերով
մատուցված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման
գումարի չափով` մեկ քառակուսի մետրի համար

10 0 0 0 0 0 0

14)

համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի
ծառայությունից օգտվողների համար՝ համայնքի կողմից
կամ համայնքի պատվերով մատուցված
ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման գումարի
չափով` մեկ երեխայի համար

5.000 3.000 3.000 0 0 0 0

15)
համայնքի բնակչության սոցիալական հետևյալ խմբերի համար
սահմանվում են զեղչեր՝

³.

երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված կամ հաշմանդամ դարձած
ազատամարտիկների երեխաները ազատվում են
վարձավճարից 

μ.

միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների համար, ինչպես նաև
 միևնույն ընտանիքից 2 և ավելի երեխաներ հաճախելու
դեպքում սահմանել զեղչ`  երկրորդ և ավելի երեխաների
համար 50 % -ի չափով:

16)

համայնքային ենթակայության արտադպրոցական
դաստիարակության հաստատությունների (նկարչական
և արվեստի դպրոցներ և այլն) ծառայություններից
օգտվողների համար՝ համայնքի կողմից կամ համայնքի
պատվերով մատուցված ծառայությունների դիմաց
փոխհատուցման գումարի չափով` մեկ երեխայի համար

5.000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

³.
միաժամանակ երկու բաժին հաճախող երեխաների համար
երկրորդ մասնագիտոթյան համար  սահմանել զեղչ 30% -ի
չափով 



17)

համայնքի վարչական տարածքում, սակայն համայնքի 
բնակավայրերից դուրս գտնվող՝ ավագանու որոշմամբ 
հանրային հանգստի վայր սահմանված և համայնքի 
կողմից կամ համայնքի պատվերով որպես հանրային 
հանգստի վայր կահավորված տարածքում ընտանեկան 
կամ գործնական միջոցառումներ անցկացնելու համար՝ 
համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման վճար` մեկ երեխայի համար

0 0 0 0 0 0 0

18)

համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների և 

համայնքային ենթակայության թանգարանների մուտքի 

համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց 

փոխհատուցման գումարի չափով
³. պատկերասրահ այցելության համար 500 0 0 0 0 0 0

μ. երկրագիտական սրահ այցելության համար 500 0 0 0 0 0 0

·. բացատրության համար 2.000 0 0 0 0 0 0

19)
համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ 

տրամադրելու համար՝ մեկ փաստաթղթի համար՝
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

20)
Դիլիջան համայնքի տարածքում անշարժ գքւյքի հասցեի 

տրամադրման համար
10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

21)

Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր 

օգտագործման փողոցներում և հրապարակներում 

(բացառությամբ բակային տարածքների, ուսումնական, 

կրթական, մշակութային և առողջապահական 

հաստատությունների, պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական 

շենքերի հարակից տարածքների) ավտոտրանսպորտային 

միջոցն ավտոկայանատեղում կայանելու համար 

0 0 0 0 0 0 0

³.

««Գոշ,, վանական համալիրի հարակից հրապարակում՝ 
յուրաքանչյուր մեկ ժամվա համար, ընդ որում՝ 
սահմանվում է փաստացի կայանման համար րոպեների 
հաշվարկման մեթոդ 

300

22)
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի 
ծառայություններից օգտվելու համար 

³.
Կենդանիների հիվանդությունների բուժման, 

կանխարգելման հարցերով խորհրդատվություն
500

μ. Ծննդօգնություն, թեթև միջամտություն 1000

·. Ծննդօգնություն, ծանր միջամտություն 5000



¹.

Վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ կենդանիների 
իմունականխարգելիչ պատվաստումներ և արյուն առում 
կամ այլ նմուշառում՝ կախված կենդանու տեսակից 
(բացառությամբ՝ §Գյուղատնտեսական կենդանիների 
պատվաստում¦ պետական ծրագրում ընդգրկված 
հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների)

ՄԵԿ 100 
ԽԵԿ 200   

».
Կենդանիների արտաքին և ներքին մակաբույծների դեմ 
պայքար 200

½. Ախտահանություն 1 քառ. մետր 200

¿. Միջատազերծում /դեզինսեկցիա/ 1 քառ. մետր 100

ը. Միջատազերծում /դեզինսեկցիա/ 1 քառ. մետր 200

թ. Արհեստական սերմնավորում 5000

ժ. Կենդանու հերձում ՄԵԿ 1000 
ԽԵԿ 3000   

ժա.
Կենդանու բուժում՝ կախված հիվանդության տեսակից և 
կենդանու տեսակից, յուրաքանչյուր այցը 1000

ժբ.
Կենդանիների նախասպանդային զննում՝ կախված 
կենդանու տեսակից

ՄԵԿ 1000 
ԽԵԿ 2000   

23)
Դիլիջան համայնքի տարածքում սահմանել 
ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների 
վճարներ

³. Շամախյան-Թախտա 100

μ. Կամո-Սայաթ-Նովա 100

·. Դիլիջան-Թեղուտ 100

¹. Դիլիջան-Հաղարծին 150

ե. Դիլիջան-Գոշ 200

զ. Դիլիջան-Խաչարձան 200

է. Դիլիջան-Աղավնավանք 200

ը. Դիլիջան-Հովք 200

թ. Գյուղական բնակավայրերի միջև 50

ժ. Բոլոր երթուղիներով դպրոցականների համար 30

24)
Դիլիջան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 
««Մերսեդես«« միկրոավտոբուսներից պատվերով օգտվելու 
համար սահմանել վճար

³. մինչև 40 կմ փոխադրման համար 10.000

μ.
40 կմ-ից ավել յուրաքանչյուր կիլոմետրի փոխադրման 
համար՝ լրացուցիչ 250

·.
40 կմ-ից ավել յուրաքանչյուր կիլոմետրի փոխադրման 
համար՝ լրացուցիչ ՀՈԱԿ-ների և դպրոցների համար 200

25)
Դիլիջան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 
տեխնիկայից  օգտվելու համար սահմանել վճար



³. ««ՄԱԶ,, 10 տ.,   1 կմ-ի համար 500

μ. ««ՄԱԶ,, 20 տ.,   1 կմ-ի համար 800

·. ««ԶԻԼ,,    1 կմ-ի համար 350

¹. ««ՏԵՌԵՔՍ,,    1 ժամի համար 15.000

». ««Գրեյդեր,,    1 ժամի համար 25.000

½. Թրթուրավոր տրակտոր    1 ժամի համար 25.000

¿. ««Ամկատոր,,    1 ժամի համար 12.000

ը. ««Փոշեկուլ,,    1 ժամի համար 30.000

թ. ««Ջրցան,,    1 ժամի համար 30.000

26)
Դիլիջան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող
,,Բելառուս- 82.1,, անվավոր տրակտորից  օգտվելու
համար սահմանել վճար

³. Հողամասերը վարելու 1 քմ-ի համար 10

μ. Խոտ հնձելու 1 հա համար 20.000

·. Խոտ հավաքելու 1 հա համար 5.000

¹. Խոտ մամլելու 1 հակի համար 150

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 1 հունիսի 2021 թվական:
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