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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
10 սեպտեմբեր 2021 թվականի N 156-Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի  

N 147-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

     Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետով և 3-րդ մասով. 

Հրազդան համայնքի ավագանին ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 
թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան 
համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2021 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու 
մասին» N 147-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.  
1) Որոշման հավելվածի 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.   
«4.համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկ վառելիքի 
վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ երկու հարյուր հազար 
դրամ».   
2) Որոշման հավելվածի 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.   
«5. համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում, հեղուկ 
վառելիքի կամ սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային 
գազերի մանրածախ առևտրի կետերում, ավտոլվացման կետերում, ավտոմեքենաների 
տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տնտեսավարողի 
գործունեության յուրաքանչյուր վայրում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի 
թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ վաթսուն հազար դրամ».   
3) Որոշման հավելվածի 11-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
«11. համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և 
իրականացման (համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանված կանոններին 
համապատասխան)՝ տնտեսավարողի գործունեության համար առանձնացված 
յուրաքանչյուր վայրում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման թույլտվության 
համար տեղական տուրքը յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանվում է՝».   
4) Որոշման հավելվածի 14-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.   
«14. Հրազդան համայնքի խորհրդանիշները (զինանշանը, անվանումը) որպես օրենքով 
գրանցված ապրանքային նշան կամ ապրանքների արտադրության կամ աշխատանքների 
կատարման կամ ծառայությունների մատուցման գործընթացներում, ինչպես նաև 
ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվություն տրամադրելու համար՝ 



օրացուցային տարվա համար՝ հարյուր հազար դրամ».   
5) Որոշման հավելվածի 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.   
«29. համայնքապետարանի աշխատակազմի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ 
տրամադրելու համար փոխհատուցման վճար ՝ մեկ փաստաթղթի համար՝ մեկ հազար 
դրամ».   
6) Որոշման հավելվածի 31-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.   
«31. համայնքի վարչական տարածքում անշարժ գույքի հասցեի տրամադրման համար՝ 
համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.»  
2. Որոշման հավելվածի 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին և 4.2-րդ 
կետերով.   
«4.1. համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում սեղմված բնական գազի 
վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ երկու հարյուր հազար 
դրամ   
4.2. համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկացված նավթային 
կամ ածխաջրածնային գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա 
համար՝ երկու հարյուր հազար դրամ»։   
3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                              Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 

10 սեպտեմբեր 2021թ. 
ք.Հրազդան 

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 23 սեպտեմբերի 2021 թվական: 


