
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱ ՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
09 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 208-Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 18-րդ կետով, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքի 8-րդ, 11-րդ և 
12-րդ հոդվածներով, «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքի 
14-րդ հոդվածով, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական 
վճարի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածով և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշման հավելվածի 
51-րդ կետով.

Հրազդան համայնքի ավագանին ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

1.Սահմանել Հրազդան համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2023 թվականի
դրույքաչափերը` համաձայն հավելվածի:
2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`   Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 

09 դեկտեմբեր 2022թ. 
ք.Հրազդան 



Հավելված 
Հրազդան համայնքի ավագանու  
2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

N 208-Ն որոշման 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՂԱԿԱՆ 
ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ  

Հ/Հ 
ՏԵՂԱԿԱՆ     ՏՈՒՐՔԵՐ 

20
23
թ

. 

դ
ր
ո
ւյ
ք
ա
չա

փ
ե
ր
ը

 /
Հ
Հ

 

դ
ր
ա
մ

/ 

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 չպահանջող 

դեպքերի) թույլտվության համար` 

1) հիմնական շենքերի և շինությունների համար՝

մինչև 300 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական 

բնակելի, այդ թվում` այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 

մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և 

արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար` 

   15 000 

2) 
սույն հավելվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով չնախատեսված շենքերի և 

շինությունների համար` 

ա. 
200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և

շինությունների համար`
30 000 

բ. 
500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և

շինությունների համար`
50 000 

գ. 
1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար՝ 
50 000 

դ. 
3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար՝ 
100 000 

3) ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար`

ա. 
մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար` 
3 000 

բ. 
20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար` 
5 000 

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` 

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 



2) 

բացի շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, 

վերականգնման կամ արդիականացման աշխատանքներից, նախատեսվում է 

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-ին ենթակետով սահմանված 

դրույքաչափից, կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար սույն 

հավելվածի 1-ին կետով սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը` շենքերի և 

շինությունների ընդհանուր մակերեսի ավելացման կամ շենքերի 

գործառական նշանակության փոփոխության մասով, 

3) 

նախատեսվում է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի 

գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` 

ստորգետնյա) շինարարություն կամ շենքերի գործառական նշանակության 

փոփոխություն, ապա, սույն օրենքի 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 և 

քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն 

չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար` 

5 000 

4. 

համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում 

հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար՝  օրացուցային տարվա 

համար` 

200 000 

5. 

համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում 

սեղմված բնական գազի   վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային 

տարվա համար` 

200 000 

6. 

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` 

200 000 

7. 

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` 

60 000 

8. 

համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 

իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու 

թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար` 

50 000 

9. 

օրենքով նախատեսված դեպքերում համայնքի վարչական տարածքում ոգելից 

և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր 

եռամսյակի համար՝ 

1) 
մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 
7 000 

2) 
26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և

ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝
11 000 

3) 
50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և

ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝
16 000 

4) 
100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական

և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝
25 000 



5) 
200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական

և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝
40 000 

6) 
500 և ավելի քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 
70 000 

10. 

օրենքով սահմանված սահմանափակումներին համապատասխան 

ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի թույլտվության համար` 

յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` 

1) 
մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 
7 000 

2) 
26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և

ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝
11 000 

3) 
50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և

ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝
14 000 

4) 
100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական

և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝
25 000 

5) 
200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական

և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝
32 000 

6) 
500 և ավելի քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 
60 000 

11. 

իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի 

վարչական տարածքում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտրի կազմակերպման 

թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր օրվա համար` մեկ քառակուսի մետրի 

համար` 

350 

12. 

համայնքի վարչական տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, 

շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, 

խաղատներին և բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24.00-ից հետո 

աշխատելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 

1) առևտրի օբյեկտների համար` 50 000

2) հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար` 100 000 

3) բաղնիքների (սաունաների) համար` 200 000

4) խաղատների համար` 500 000

5) շահումով խաղերի համար` 350 000

6) վիճակախաղերի համար` 120 000

13. 

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` 

1) հիմնական շինությունների ներսում՝

ա. 
մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ 
5 000 

բ. 
26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային

սննդի օբյեկտի համար՝
10 000 

գ. 
50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային

սննդի օբյեկտի համար՝
13 000 

դ. 
100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային

սննդի օբյեկտի համար՝
18 000 

ե. 
200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային

սննդի օբյեկտի համար՝
30 000 



զ. 
500 և ավելի քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային 

սննդի օբյեկտի համար՝ 
50 000 

2) ոչ հիմնական շինությունների ներսում`  

ա. 
մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ 
1 000 

բ. 
26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող  հանրային 

սննդի օբյեկտի համար՝ 
2 000 

գ. 
50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային 

սննդի օբյեկտի համար՝ 
3 000 

դ. 
100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային 

սննդի օբյեկտի համար՝ 
5 000 

ե. 
200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային 

սննդի օբյեկտի համար՝ 
9 000 

զ. 
500 և ավելի քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային 

սննդի օբյեկտի համար՝ 
16 000 

14. 
քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանված տնային 

կենդանիներ պահելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար` 
5 000 

15. 

ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին համապատասխան՝ 

համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու 

թույլտվության համար, բացառությամբ բնակավայրերի սահմաններից դուրս 

գտնվող պետական 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` 
2 000 

2) 
թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային 

տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար` 
3 500 

3) սոցիալական գովազդի համար՝ 0 

4) այլ արտաքին գովազդի համար` 1 500 

5) 

դատարկ գովազդային վահանակների համար՝ համայնքի վարչական 

տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 

սահմանված տուրքի 25 %-ի չափով` 

375 

6) 

եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է 

իր կազմակերպության գովազդը՝ համայնքի վարչական տարածքում այլ 

արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված տուրքի 

10 %-ի չափով 

150 

16. 

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` օրացույցային տարվա համար` 

100 000 

17. 

Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ 

երթուղային տաքսիների` միկրոավտոբուսների)  ծառայություն 

իրականացնելու թույլտվության համար`օրացույցային տարում 

յուրաքանչյուր մեքենայի համար` 

10 000 

18. 

Համայնքի  վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի 

(հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություններ իրականացնելու և (կամ) 

մատուցման թույլտվության համար`  օրացույցային  տարվա համար` 

500 000 

19. 

Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան 

կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար` օրացույցային 

տարվա համար` 

 

1) 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար` 2 500 000 



 

 

 

 

 
 
 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ 

22. 

Համայնքի ï³ñ³ÍùáõÙ շենքի Ï³Ù ßÇÝáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÁ ÷á÷áËáÕ 
í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í 
ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ùß³Ï»Éáõ ¨ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ` Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý í×³ñ` 

15 000 

23. 

Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով 

նախատեսված շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր 

շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և 

շինությունների (այդ թվումˋ դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը, 

ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման 

ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման 

համարˋÑ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý í×³ñ` 

 

1) 

հիմնական շենքերի և շինությունների համար՝  

ÙÇÝã¨ 300ùÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ բնակելի նշանակության,  
ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇÝã¨ 100ùÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý շենքերÇ և շինությունների Ñ³Ù³ñ` 

15 000 

2) ՍáõÛÝ Ï»ïÇ 1-ին »ÝÃ³Ï»ïáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í շենքերÇ և շինությունների Ñ³Ù³ñ`  

ա. 
100-Çó ÙÇÝã¨ 300 ùÙ. ընդհանուր Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ß»Ýùերի և ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ` 

50 000 

բ. 
300-Çó ÙÇÝã¨ 500 ùÙ. ընդհանուր Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ß»Ýùերի և ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ` 

70 000 

գ. 500 և ավել քմ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար՝ 100 000 

24. 

Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով 

նախատեսված  աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման 

թույլտվության ձևակերպման համարˋ համայնքի Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¹ÇÙ³ó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý í×³ñ` 

5 000 

25. 

Համայնքի ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ներքո ·ïÝíáÕ ÑáÕ»ñÁ Ñ³ïÏ³óÝ»Éáõ, 
Ñ»ï í»ñóÝ»Éáõ ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ փաստաթղթերի 

(փաթեթի) նախապատրաստման համար` համայնքի  Ù³ïáõó³Í 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý í×³ñ` 

 

1) ÙÇÝã¨ 1000 ùÙ.` 1 000 
2) 1001-5000 ùÙ.` 5 000 

2) 5հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար` 5 000 000 

3) 7հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար` 7 000 000 

4) 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար` 10 000 000 

20. 

Համայնքի  վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության 

հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար` օրացույցային 

տարվա համար` 

50 000 

21. 
Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի 

գործունեության թույլտվության համար` 
 

1) 

կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայի, շոգեբաղնիքի և մերսման 

սրահի /բացառությամբ բուժական մերսման սրահների/ համար` 

օրացույցային տարվա համար` 

15 000 

2) հեստապարային ակումբի համար` օրացույցային տարվա համար` 300 000 



3) 5001-10000 ùÙ.` 10 000 
4) 10001 ¨ ³í»ÉÇ ùÙ.` 15 000 

26. 
Համայնքի  ÏáÕÙÇó կազմակերպվող մրցույթների ¨ ³×áõñ¹Ý»ñի մասնակցության 

համար` համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման 

վճարˋ 
10 000 

27. 
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից 

դուրս հանդիսավոր պայմաններում ամուսնության պետական գրանցում 

կատարելու դիմաց փոխհատուցման վճար 

30 000 

28. 
համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) 

մասնակցելու համար` 
5 000 

29. Աղբահանության վճարը սահմանվում է`  

1) Բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում 

կոշտ կենցաղային թափոնների համար աղբահանության վճարը սահմանվում 

է` 

 

ա. ըստ հաշվառված անձանց քանակի՝ համայնքում անձնագրային հաշվառման 

կանոններով ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող յուրաքանչյուր 

բնակչի համար` ամսական` 

200 

բ. 
կամ, ըստ բնակելի շինության կամ բնակարանի ընդհանուր մակերեսի՝ մեկ 

քառակուսի մետր մակերեսի համար ` ամսական`  

20 

2) Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում 

աղբահանության վճարը սահմանվում է ըստ շինության ընդհանուր մակերեսի 

հետևյալ դրույքաչափերով` 

 

ա. առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման 

շենքերի և շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` 

50 

բ. հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների, տրանսպորտի բոլոր տիպերի 

կայանների (ավտոկայանների, օդանավակայանների, երկաթուղային 

կայարանների), հանգստյան տների, բազաների ու ճամբարների, սպորտի 

համար նախատեսված շենքերի և շինությունների մասով` մեկ քառակուսի 

մետր մակերեսի համար` 

30 

գ. վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես նաև 

առողջապահության համար նախատեսված շենքերի և շինությունների մասով` 

մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` 

15 

դ. գիտական, կրթական և ուսումնական նշանակության, սոցիալական 

ապահովության, մշակույթի, արվեստի, կրոնական, պաշտամունքային, 

քաղաքացիական պաշտպանության համար նախատեսված շենքերի և 

շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` 

4 

ե. զորանցների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` 8 

զ. արտադրական` արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության 

շենքերի և շինությունների մասով (այդ թվում` ավտոկայանատեղի)` մեկ 

քառակուսի մետր մակերեսի համար` 

8 

3) Շենքերից և շինություններից դուրս գտնվող առևտրի և հանրային սննդի 

օբյեկտների, ծառայությունների մատուցման վայրերի մասով` մեկ քառակուսի 

մետր մակերեսի համար` 

50 

30. Ոչ կենցաղային աղբի համար, ինչպես նաև ոչ բնակելի տարածքների 

վերաբերյալ սույն հավելվածի 29-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված 

դրույքաչափերի հետ անհամաձայնության դեպքում աղբահանության վճարը 

սահմանվում է` 

 

1) ըստ ծավալի` մեկ խորանարդ մետր աղբի համար կամ` 3 000 

2) ըստ զանգվածի` մեկ տոննա աղբի համար` 10 000 

31. 
Համայնքապետարանի աշխատակազմի  արխիվից փաստաթղթերի 

պատճեններ տրամադրելու համար փոխհատուցման վճար` մեկ  էջի համարˋ  50 

32. 
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 «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի 

տեղական վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված դրույքաչափերի սահմաններում հաստատում է համայնքի 

ավագանին. 
1) յուրաքանչյուր մեկ ժամվա համար` մինչև 100 
2) յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար` մինչև 300 
3) մեկ շաբաթվա համար` մինչև 1 500 
4) մեկ  ամսվա համար` մինչև 5 000 
5) մեկ  տարվա  համար` մինչև 50 000 

33. 

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. 

1 000 

34. 
համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց տեղական 

վճարի դրույքաչափ՝ փոխհատուցման վճարի չափով. 
300 

35. 
Համայնքի վարչական տարածքում անշարժ գույքի հասցեի տրամադրման 

համար`համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման 

վճար.   

 

1) բնակելի նշանակության՝ անշարժ գույքի օբյեկտների համար`   5 000 

2) 
հասարակական և արտադրական նշանակության սույն հավելվածի 35-րդ կետի 

1-ին ենթակետով չնախատեսված նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների 

համար`    

15 000 

36. 
Համայնքի վարչական տարածքում համայնքապետարանի սեփականություն 

հանդիսացող հենասյուների վարձակալության  վճար յուրաքանչյուր ամսվա 

համարˋ 
 

1) 
Հենասյուների վարձակալություն 1 հենասյան համար (կապի մալուխների 

անցկացման դեպքում)` 
500 

2) 
Հենասյուների վարձակալություն 1 հենասյան համար (ուժային մալուխների  

անցկացման դեպքում)` 
500 

3) 
Հենասյուների վարձակալություն  1 հենասյան համար(գովազդային 

վահանակներ տեղադրելու  դեպքում)` 
1 000 

 

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                       Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
 

 
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 16 դեկտեմբերի 2022 թվական: 

 


