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«09»    դեկտեմբերի  2022 թվականի N   255-Ն  

 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 
«ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի  41.4-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 
համայնքի ավագանին որոշում է.  
1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում 
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքով նախատեսված թույլտվությունների 
տրամադրման կարգերը. 
1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում առևտրի, 
հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման 
օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո 
աշխատելու թույլտվություն տալու կարգը՝ համաձայն 1-ին հավելվածի։ 
2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում բացօթյա վաճառք, 
տոնավաճառներ կազմակերպելու թույլտվություն տալու կարգը՝ համաձայն 2-րդ հավելվածի։ 
3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում հեղուկ վառելիքի, 
սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի կամ սեղմված բնական կամ հեղուկացված 
նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի և տեխնիկական հեղուկների 
վաճառքի թույլտվություն տալու կարգը՝ համաձայն 3-րդ հավելվածի։ 
4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում ոգելից խմիչքների 
կամ ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների 
նմանակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների (բացառությամբ 
բժշկական նշանակության ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների) 
վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների կամ 
ծխախոտի արտադրատեսակների իրացման թույլտվություն տալու կարգը՝ համաձայն 4-րդ 
հավելվածի։ 
5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում հանրային սննդի 
կազմակերպման և իրացման թույլտվություն տալու կարգը՝ համաձայն 5-րդ հավելվածի։ 
6) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում իրավաբանական 
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից տեխնիկական և հատուկ նշանակության 
հրավառություն իրականացնելու թույլտվություն տալու կարգը՝ համաձայն 6-րդ հավելվածի։ 
7) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում թանկարժեք 
մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառքի 
թույլտվություն տալու կարգը՝ համաձայն    7-րդ հավելվածի։ 



8) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում 
սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների գործունեության թույլտվություն 
տալու կարգը՝ համաձայն 8-րդ հավելվածի։ 
9) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում հանրային սննդի 
ծառայություն մատուցող անձանց՝ տվյալ օբյեկտին հարակից ընդհանուր օգտագործման 
տարածքներում ամառային (մայիսի 1-ից հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ) և ձմեռային 
(նոյեմբերի 1-ից ապրիլի 30-ը ներառյալ) սեզոններին հանրային սննդի ծառայության 
կազմակերպման թույլտվություն տալու կարգը՝ համաձայն 9-րդ հավելվածի։ 
10) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում տեխնիկական 
հեղուկների վաճառքի թույլտվություն տալու կարգը՝ համաձայն 10-րդ հավելվածի։ 
2. Սույն կարգերը չեն տարածվում տեղական տուրքերի կամ վճարների այն տեսակներին, 
որոնց թույլտվությունների տրամադրման կարգը սահմանված է օրենքով կամ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշումներով: 
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 
 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավագանի 
Կողմ (25)                                       Դեմ (0)                             Ձեռնպահ (0) 

  
Վ.Սամսոնյան  
Գ.Մելիքյան 
Լ.Սանոյան 
Մ.Սահակյան 
Տ.Հովհաննիսյան 
Ա.Հովհաննիսյան 
Թ.Համբարձումյան 
Ն.Պողոսյան 
Գ.Պասկևիչյան 
Խ.Վարաժյան 
Ս.Հովհաննիսյան 
Հ.Ասատրյան 
Ս.Խուբեսարյան 
Ք.Հարությունյան 
Ա.Մաթևոսյան 
Շ.Արամյան 
Լ.Մուրադյան 
Վ.Հակոբյան 
Կ.Սոսյան 
Գ.Մանուկյան 
Ս.Ադամյան 
Կ.Մալխասյան     
 Կ.Ասատրյան 
Ն.Միրզոյան 
Հ.Մարգարյան 

 
 
 

 

 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ 
ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                     ՎԱՐԴԳԵՍ  ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ 

  
 
ք. Գյումրի 
«09» դեկտեմբերի  2022 թվական    



 

Հավելված N 1 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ.  դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻ, 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ, ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԻՆ (ՍԱՈՒՆԱՆԵՐԻՆ), ԽԱՂԱՏՆԵՐԻՆ ԺԱՄԸ 

24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  
 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 
համայնքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի 
կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին ժամը 24.00-ից 
հետո աշխատելու թույլտվություն (այսուհետ` թույլտվություն) տալու կարգը: 

2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող հայտի 

հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 
պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի լուսապատճեն, «Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան գանձվող տեղական տուրքի 
վճարման անդորրագրի լուսապատճեն: 

5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 

7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է հանձնվում տեղական 
տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված թույլտվությունը (N 1 ձև): 

8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին ներկայացնելու 
նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա 
դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ ցանկը: 

9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի կատարվել 
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան տեղական տուրքը: 

10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

 

 

 

 



Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N 24.00 - 000000 

 
ԱՌԵՎՏՐԻ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ, ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԻՆ (ՍԱՈՒՆԱՆԵՐԻՆ), ԽԱՂԱՏՆԵՐԻՆ ԺԱՄԸ 
24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ  

 
 

Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Իրականացման և (կամ) մատուցման թույլատրված գործունեության անվանումը՝ 
______________________________________________________________________________ 
 Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը  
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Թույլտվության գործողության ժամկետը՝ մինչև 20--  թվականի ----------------            

Համայնքի ղեկավար  ______________ 
  (ստորագրությունը) 

       ______________________ 
           (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                                 

Հ Ա Յ Տ    
 

ԱՌԵՎՏՐԻ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ, ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԻՆ (ՍԱՈՒՆԱՆԵՐԻՆ), ԽԱՂԱՏՆԵՐԻՆ ԺԱՄԸ 

24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

1. Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ /Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý/ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á 

Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ, Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ԳáñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÇ Å³ÙÁ 24.00-Çó Ñ»ïá ³ßË³ï»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ 

Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ----------------------------------------------------------------- 

5. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                /Ýß»É å³Ñ³ÝçíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ/ 

 
 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÑ³ï 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ/ 

 

 
 

----------------------------------------------- 20  Ã. 
 
Î.î. 

 

 



 

Հավելված N 2 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ.  դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԲԱՑՕԹՅԱ 

ՎԱՃԱՌՔ, ՏՈՆԱՎԱՃԱՌՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  
 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 
համայնքում բացօթյա վաճառք, տոնավաճառներ կազմակերպելու թույլտվություն 
(այսուհետ` թույլտվություն) տալու կարգը: 

2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող 

հայտի հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի 
լուսապատճեն, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
գանձվող տեղական տուրքի վճարման անդորրագրի լուսապատճեն: 

5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 

7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է 
հանձնվում տեղական տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված 
թույլտվությունը (N 1 ձև): 

8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին 
ներկայացնելու նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն 
ամբողջական չէ, ապա դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ 
ցանկը: 

9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի 
կատարվել «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
տեղական տուրքը: 

10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

 
 

 

 



 

Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N Բ  - 000000 

 
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ, ՏՈՆԱՎԱՃԱՌՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ  

 
Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Վաճառքի /տոնավաճառի/ թույլատրված ապրանքի անվանումը 
______________________________________________________________________________ 
 Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը, չափը  
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Թույլտվության գործողության ժամկետը՝ մինչև 20--  թվականի ----------------            

Համայնքի ղեկավար  ______________ 
  (ստորագրությունը) 

       ______________________ 
           (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                                 

Հ Ա Յ Տ    
 

ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ, ՏՈՆԱՎԱՃԱՌՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

1. Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ /Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý/ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á 

Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ, ã³÷Á (ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ), 

Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ²åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                /Ýß»É å³Ñ³ÝçíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ/ 

 
 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÑ³ï 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ/ 

 

 
 

----------------------------------------------- 20  Ã. 
 
Î.î. 
 
 
 



Հավելված N 3 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ.  դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ 
ՎԱՌԵԼԻՔԻ, ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ 
ԳԱԶԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԿԱՄ ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ 

ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 
1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 

համայնքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ 
ածխաջրածնային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի կամ 
սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի և 
տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն (այսուհետ` թույլտվություն) տալու 
կարգը: 

2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող 

հայտի հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի 
լուսապատճեն, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
գանձվող տեղական տուրքի վճարման անդորրագրի լուսապատճեն և  օբյեկտի 
ավարտական ակտը (կամ շահագործման թույլտվությունը): 

5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 

7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է 
հանձնվում տեղական տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված 
թույլտվությունը (N 1 ձև): 

8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին 
ներկայացնելու նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն 
ամբողջական չէ, ապա դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ 
ցանկը: 

9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի 
կատարվել «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
տեղական տուրքը: 

10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

 



Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N Գ Բ - 000000 

 
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ, ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԿԱՄ 

ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԿԱՄ 
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԵՎ 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ  
 

Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Վաճառքի թույլատրված ապրանքի անվանումը 
______________________________________________________________________________ 
 Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Թույլտվության գործողության ժամկետը՝ մինչև 20--  թվականի ----------------            

 
Համայնքի ղեկավար  ______________ 

  (ստորագրությունը) 

       ______________________ 
           (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                                 

 
Հ Ա Յ Տ    

 
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ, ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԿԱՄ 

ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԿԱՄ 
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԵՎ 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ  
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
1. Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ /Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý/ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á 

Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ -----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ, Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ²åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                /Ýß»É å³Ñ³ÝçíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ/ 

 
 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÑ³ï 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ/ 

 

 
 

----------------------------------------------- 20  Ã. 
 
Î.î. 

 
 
 
 
 



Հավելված N 4 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ 
ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ 

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ 

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ) ՎԱՃԱՌՔԻ, ԻՍԿ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ 
ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ` ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ 

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  
 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 
համայնքում ոգելից խմիչքների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների կամ 
ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների կամ ծխախոտային 
արտադրատեսակների փոխարինիչների (բացառությամբ բժշկական նշանակության 
ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների) վաճառքի, իսկ հանրային սննդի 
օբյեկտներում` ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների կամ ծխախոտի արտադրատեսակների 
իրացման թույլտվություն (այսուհետ` թույլտվություն) տալու կարգը: 

2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող հայտի 

հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 
պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի լուսապատճեն, «Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան գանձվող տեղական տուրքի 
վճարման անդորրագրի լուսապատճեն:  

5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 

7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է հանձնվում տեղական 
տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված թույլտվությունը (N 1 ձև): 

8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին ներկայացնելու 
նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա 
դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ ցանկը: 

9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի կատարվել 
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան տեղական տուրքը: 

10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

 

 

 



 

Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N ՈԽԾ - 000000 
 

ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ 
ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ 
ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ) ՎԱՃԱՌՔԻ, ԻՍԿ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ 

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ` ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ 
ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ  

 
Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Վաճառքի կամ իրացման թույլատրված ապրանքի անվանումը 
______________________________________________________________________________ 
 Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը, ընդհանուր մակերեսը (քառակուսի մետր)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Թույլտվության գործողության ժամկետը` մինչև  20   թվականի ______________  
 
 
 
Համայնքի ղեկավար  ______________ 

  (ստորագրությունը) 

        
 
 
  ______________________ 
           (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                      

Հ Ա Յ Տ 
 

ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ 
ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ 
ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ) ՎԱՃԱՌՔԻ, ԻՍԿ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ 

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ` ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ 
ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
1. Իրավաբանական անձի (կազմակերպության) անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը կամ 
անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գտնվելու վայրը 
_____________________________________________________________________________________ 

3. Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը, ընդհանուր մակերեսը (քառակուսի մետր), 
հեռախոսահամարը 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
4. Ապրանքի անվանումը, որի վաճառքի կամ իրացման թույլտվություն ստանալու մասին հայտ է 
ներկայացվում 
_____________________________________________________________________________________ 

5. Թույլտվության ժամկետը ____________________________________________________________ 

 (նշել պահանջվող ժամկետը) 
 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը 
հաստատում եմ` 

                    ________________________________________________________________________ 
                                  (կազմակերպության պատասխանատու անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը) 
 

____ _________________  20   թ. 

Կ.Տ. 

 

 
 
 



 

Հավելված N 5 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ.  դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  

 
1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 
համայնքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն (այսուհետ` 
թույլտվություն) տալու կարգը: 
2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 
(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող հայտի 
հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 
պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի լուսապատճեն, «Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան գանձվող տեղական տուրքի 
վճարման անդորրագրի լուսապատճեն: 
5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 
6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 
7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է հանձնվում տեղական 
տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված թույլտվությունը (N 1 ձև): 
8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին ներկայացնելու 
նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա 
դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ ցանկը: 
9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի կատարվել 
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան տեղական տուրքը: 
10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

 

 

 

 

 



 

 

Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N Հ Ս - 000000 

 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ 

 
Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Կազմակերպման և իրացման թույլատրված ապրանքի անվանումը 
______________________________________________________________________________ 
 Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը, շինության տեսակը, ընդհանուր մակերեսը 
(քառակուսի մետր)  
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Թույլտվության գործողության ժամկետը՝ մինչև 20--  թվականի ----------------            

 
Համայնքի ղեկավար  ______________ 

  (ստորագրությունը) 

          
         ______________________ 
               (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                                 

 
Հ Ա Յ Տ    

 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

1. Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ /Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý/ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á 

Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ëÁ (ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ), 

Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ²åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ 

Ñ³Ûï ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ -------------------------------------------------------------------------------- 

5. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ -------------------------------------------------------------------------------------- 

/Ýß»É å³Ñ³ÝçíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ/ 

 
 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÑ³ï 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ/ 

 

 
 

----------------------------------------------- 20  Ã. 
 
Î.î. 

 



 

Հավելված N 6 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ.  դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ 
ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  
 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 
համայնքում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 
տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվություն 
(այսուհետ` թույլտվություն) տալու կարգը: 

2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող 

հայտի հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի 
լուսապատճեն, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
գանձվող տեղական տուրքի վճարման անդորրագրի լուսապատճեն: 

5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 

7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է 
հանձնվում տեղական տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված 
թույլտվությունը (N 1 ձև): 

8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին 
ներկայացնելու նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն 
ամբողջական չէ, ապա դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ 
ցանկը: 

9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի 
կատարվել «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
տեղական տուրքը: 

10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

 

 



 

Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N Հ  – 000000 

 
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ 

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 
 

Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Իրականացնելու թույլատրված ապրանքի անվանումը 
______________________________________________________________________________ 
Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը 
______________________________________________________________________________ 

Թույլտվության գործողության ժամկետը՝ մինչև 20--  թվականի ----------------            

 
Համայնքի ղեկավար  ______________ 

  (ստորագրությունը) 

       ______________________ 
           (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                                 

 
Հ Ա Յ Տ    

 
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ 

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
1. Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ /Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý/ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á 

Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ, Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ²åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï ¿ 

Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ -------------------------------------------------------------------------------------- 

/Ýß»É å³Ñ³ÝçíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ/ 

 
 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÑ³ï 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ/ 

 

 
 

----------------------------------------------- 20  Ã. 
 
Î.î. 

 
 
 



 

Հավելված N 7 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ.  դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ 
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՈՐՈՇԱԿԻ ՎԱՅՐՈՒՄ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՔ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  
 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 
համայնքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում 
մանրածախ առք ու վաճառքի թույլտվություն (այսուհետ` թույլտվություն) տալու կարգը: 

2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող 

հայտի հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի 
լուսապատճեն, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
գանձվող տեղական տուրքի վճարման անդորրագրի լուսապատճեն: 

5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 

7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է 
հանձնվում տեղական տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված 
թույլտվությունը (N 1 ձև): 

8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին 
ներկայացնելու նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն 
ամբողջական չէ, ապա դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ 
ցանկը: 

9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի 
կատարվել «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
տեղական տուրքը: 

10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

 

 

 



 

Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N Թ Մ - 000000 

 
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՈՐՈՇԱԿԻ ՎԱՅՐՈՒՄ  

ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՔ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ 
 

Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Վաճառքի թույլատրված ապրանքի անվանումը 
______________________________________________________________________________ 
 Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Թույլտվության գործողության ժամկետը՝ մինչև 20--  թվականի ----------------            

 
Համայնքի ղեկավար  ______________ 

  (ստորագրությունը) 

       ______________________ 
           (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                                 

 
Հ Ա Յ Տ    

 
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՈՐՈՇԱԿԻ ՎԱՅՐՈՒՄ  
ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՔ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
1. Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ /Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý/ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á 

Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ, Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ²åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ -------------------------------------------------------------------------------------- 

/Ýß»É å³Ñ³ÝçíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ/ 

 
 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÑ³ï 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ/ 

 

 
 

----------------------------------------------- 20  Ã. 
 
Î.î. 

 
 
 
 



 

Հավելված N 8 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ.  դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  

 
1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 

համայնքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների գործունեության 
թույլտվություն (այսուհետ` թույլտվություն) տալու կարգը: 

2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող 

հայտի հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի 
լուսապատճեն, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
գանձվող տեղական տուրքի վճարման անդորրագրի լուսապատճեն: 

5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 

7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է 
հանձնվում տեղական տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված 
թույլտվությունը (N 1 ձև): 

8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին 
ներկայացնելու նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն 
ամբողջական չէ, ապա դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ 
ցանկը: 

9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի 
կատարվել «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
տեղական տուրքը: 

10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

 

 

 



 

Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N Ս - 000000 

 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 
Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Իրականացման և (կամ) մատուցման թույլատրված գործունեության անվանումը՝ 
______________________________________________________________________________ 
 Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Թույլտվության գործողության ժամկետը՝ մինչև 20--  թվականի ----------------            

 
Համայնքի ղեկավար  ______________ 

  (ստորագրությունը) 

       ______________________ 
           (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                                 

 

Հ Ա Յ Տ 

 
 ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

1. Իրավաբանական անձի (կազմակերպության) անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը 
կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գտնվելու վայրը 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը 

         ________________________________________________________________________ 
         ________________________________________________________________________ 

4. Գործունեության տեսակը, որի իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվություն ստանալու 
մասին հայտ է ներկայացվում 
________________________________________________________________________ 

5. Թույլտվության ժամկետը 

________________________________________________________________________ 

/Ýß»É å³Ñ³ÝçíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ/ 

 
 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÑ³ï 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ/ 

 

 
 

----------------------------------------------- 20  Ã. 
 
Î.î. 

 
 
 
 
 



 

Հավելված N 9 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ.  դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ՝ ՏՎՅԱԼ ՕԲՅԵԿՏԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԱՄԱՌԱՅԻՆ (ՄԱՅԻՍԻ 1-ԻՑ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ը 

ՆԵՐԱՌՅԱԼ) ԵՎ ՁՄԵՌԱՅԻՆ (ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ) ՍԵԶՈՆՆԵՐԻՆ 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  

 
1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 

համայնքում հանրային սննդի ծառայություն մատուցող անձանց՝ տվյալ օբյեկտին 
հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքներում ամառային (մայիսի 1-ից 
հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ) և ձմեռային (նոյեմբերի 1-ից ապրիլի 30-ը ներառյալ) 
սեզոններին հանրային սննդի ծառայության կազմակերպման թույլտվություն (այսուհետ` 
թույլտվություն) տալու կարգը: 

2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող 

հայտի հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի 
լուսապատճեն, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
գանձվող տեղական տուրքի վճարման անդորրագրի լուսապատճեն: 

5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 

7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է 
հանձնվում տեղական տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված 
թույլտվությունը (N 1 ձև): 

8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին 
ներկայացնելու նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն 
ամբողջական չէ, ապա դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ 
ցանկը: 

9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի 
կատարվել «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան 
տեղական տուրքը: 

10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 



 

Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N Ա Ձ - 000000 

 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ՝ ՏՎՅԱԼ ՕԲՅԵԿՏԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԱՄԱՌԱՅԻՆ (ՄԱՅԻՍԻ 1-ԻՑ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 

31-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ) ԵՎ ՁՄԵՌԱՅԻՆ (ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ) 
ՍԵԶՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  

 
 

Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Կազմակերպման թույլատրված գործունեության անվանումը՝ 
______________________________________________________________________________ 
 Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Թույլտվության գործողության ժամկետը՝ մինչև 20--  թվականի ----------------            

 
Համայնքի ղեկավար  ______________ 

  (ստորագրությունը) 

       ______________________ 
           (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                                 

 

Հ Ա Յ Տ 
 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ՝ ՏՎՅԱԼ ՕԲՅԵԿՏԻՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԱՄԱՌԱՅԻՆ (ՄԱՅԻՍԻ 1-ԻՑ 
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ) ԵՎ ՁՄԵՌԱՅԻՆ (ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ը 

ՆԵՐԱՌՅԱԼ) ՍԵԶՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

1. Իրավաբանական անձի (կազմակերպության) անվանումը և 
կազմակերպաիրավական ձևը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, 
հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գտնվելու վայրը 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը 

       ________________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________________ 

4.  Գործունեության տեսակը, որի կազմակերպման թույլտվություն ստանալու մասին 
հայտ է ներկայացվում 
________________________________________________________________________ 

5. Թույլտվության ժամկետը 

________________________________________________________________________ 

/Ýß»É å³Ñ³ÝçíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ/ 

 
 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÑ³ï 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ/ 

 

 
 

----------------------------------------------- 20  Ã. 
 
Î.î. 

 
 
 



Հավելված N 10 
Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի  
ավագանու 2022թ.  դեկտեմբերի 09-ի 

 N 255-Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 
1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի 

համայնքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն (այսուհետ` թույլտվություն) 
տալու կարգը: 

2. Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: 
3. Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

(այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի: 
4. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուն համայնքի ղեկավարին ներկայացվող հայտի 

հետ պետք է ներկայացնի նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 
պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն, անձնագրի լուսապատճեն, «Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան գանձվող տեղական տուրքի 
վճարման անդորրագրի լուսապատճեն: 

5. Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

6. Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք: 

7. Թույլտվություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված հայտը և անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում հայտատուին է հանձնվում տեղական 
տուրքին համապատասխանող ժամկետով հաստատված թույլտվությունը (N 1 ձև): 

8. Եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ 
խեղաթյուրված, ապա հայտի մուտքագրման օրվանից 3 օրվա ընթացքում թույլտվություն 
ստանալու մասին հայտը վերադարձվում է՝ թերությունները շտկելու և կրկին ներկայացնելու 
նպատակով։ Եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա 
դիմողին առաջարկվում է 7-օրյա ժամկետում համալրել այդ ցանկը: 

9. Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի կողմից չի կատարվել 
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան տեղական տուրքը: 

10. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 1 

ԳՅՈՒՄՐԻ 

 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N Տ - 000000 

 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ  

 
Տրված` _____ __________________ 20  թ. 
Վաճառքի թույլատրված ապրանքի անվանումը 
______________________________________________________________________________ 
 Հայտատու իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լրիվ անվանումը, 
կազմակերպաիրավական ձևը, գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը 
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Թույլտվության գործողության ժամկետը՝ մինչև 20--  թվականի ----------------            

 
Համայնքի ղեկավար  ______________ 

  (ստորագրությունը) 

       ______________________ 
           (անունը, ազգանունը) 

 
Կ.Տ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար 

___________________ - ին 
                                                                                                                                                          (անունը, ազգանունը)                                 

 
Հ Ա Յ Տ    

 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ  
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
1. Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ /Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý/ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á 

Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ, Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ²åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                /Ýß»É å³Ñ³ÝçíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ/ 

 
 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÑ³ï 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ/ 

 

 
 

----------------------------------------------- 20  Ã. 
 
Î.î. 

 
 
 
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 26 դեկտեմբերի 2022 թվական: 


	255-Ն
	255-հավ

