
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
14 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 8-Ն 

 
  ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   
 

   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ 
կետով, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 8, 9, 10, 11, 12, 13 և 14 հոդվածներով՝ 
Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է 

1. Վանաձոր համայնքում 2023 թվականի համար սահմանել՝ 

ա/ տեղական տուրքերի տեսակները և դրույքաչափերը՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի,  
բ/ տեղական վճարների տեսակները և դրույքաչափերը՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:  
 
              ԿՈՂՄ ( 17 )                      ԴԵՄ( 1 )                ՁԵՌՆՊԱՀ ( 0 ) 

 
 
 

 

 

      

 

        

 
    
 
 
 
 
 
 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                             ԱՐԿԱԴԻ ՓԵԼԵՇՅԱՆ 

 
 
2022 թ. դեկտեմբերի 14  
ք.Վանաձոր 
 

Ա․ Փելեշյան    Վ․ Օհանյան           Ա․ Ալավերդյան              ----- 

Ա․ Բերնեցյան         Լ․ Թադևոսյան   

Ա․ Դեմիրխանյան     Վ․ Մկրտչյան    

Կ․ Դավթյան       Հ․ Մանուկյան    

Հ․ Խլոպուզյան     Գ․ Հարությունյան   

Ք․Ալաբերքյան Ա․ Հարությունյան   

Գ․ Քալանթարյան Ն․ Հովհաննիսյան   

Ս․ Ղամբարյան        Դ․ Խաչատրյան     

       Է․ Մարգարյան   



           Հավելված թիվ 1 
          Վանաձոր համայնքի ավագանու 

 

          14 դեկտեմբերի 2022թ.    
 

            թիվ 8-Ն որոշման 
 
   2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 
 

Հ/Հ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

ՏԵՂԱԿԱՆ 
ՏՈՒՐՔԻ 

ԴՐՈՒՅՔԱ 
ՉԱՓԵՐԸ 

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. 

ա.  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 

15.0 
հազար դրամ 

բ. սույն կետի «ա» ենթակետով չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար` 

բա) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար` 

30.0 
հազար դրամ 

բբ) 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար`  

50.0 
հազար դրամ 

բգ) 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝  

75.0 
հազար դրամ 

բդ) 3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝  

150.0 
հազար դրամ 

 գ. ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համարª 

գա) մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար`  

3.0 
հազար դրամ 

գա) 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար`  

5.0 
հազար դրամ 

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 

ա) 

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

3.0 
հազար դրամ 



բ) 

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 
կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար սահմանված նորմերը և 
դրույքաչափերը, մասնավորապես՝ 

 

բ1) 

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 

15.0 
հազար դրամ 

բ2) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար` 

30.0 
հազար դրամ 

բ3) 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար`  

50.0 
հազար դրամ 

բ4) 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝  

75.0 
հազար դրամ 

բ5) 3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝  

150.0 
հազար դրամ 

      գ) 

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 սահմանված նորմերը և 
դրույքաչափերը, մասնավորապես՝ 

 

գ1) 

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 

15.0 
հազար դրամ 

գ2) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար` 

30.0 
հազար դրամ 

գ3) 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար`  

50.0 
հազար դրամ 

գ4) 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝  

75.0 
հազար դրամ 

գ5) 3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝  

150.0 
հազար դրամ 

3) 

 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և 
քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն 
չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար`  

5.0 
հազար դրամ 

4) 

Համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով 
սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում 
հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա 
համար՝  

300.0 
հազար դրամ 

5) 

Համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով 
սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում 
սեղմված բնական գազի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային 
տարվա համար՝ 

600.0 
հազար դրամ 



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՝ 

300.0 
հազար դրամ 

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՝  

60.0 
հազար դրամ 

8) 
Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 
իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու 
թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար`  

50.0 
հազար դրամ 

9) 

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`   

ա.  Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի 
համար՝  

աա) մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

10.0  
հազար դրամ 

աբ) 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

13.0  
հազար դրամ 

ագ) 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

18.0  
հազար դրամ 

ադ) 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 

22.0  
հազար դրամ 

աե) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

35.0 
 հազար դրամ 

ազ) 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

50.0  
հազար դրամ 

բ. 

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

բա) Մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 

10.0  
հազար դրամ 

բբ) 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

13.0  
հազար դրամ 

բգ) 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

18.0  
հազար դրամ 

բդ) 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 

22.0  
հազար դրամ 

բե) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

35.0 
 հազար դրամ 

բզ) 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

50.0  
հազար դրամ 



10) 

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՝ 

0.35 
հազար դրամ 

11) 
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՝ 

ա. առևտրի օբյեկտների համար`  50.0  
հազար դրամ 

բ) հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար`   60.0  
հազար դրամ 

գ) բաղնիքների (սաունաների) համար`  200.0 
հազար դրամ 

դ) խաղատների համար`  
750.0  

հազար դրամ 

ե) շահումով խաղերի համար`  
250.0 

հազար դրամ 

զ) վիճակախաղերի համար`  
225.0 

հազար դրամ 

12) 

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՝ 

ա. հիմնական շինությունների ներսում՝ 

աա) մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝   

5.0 
 հազար դրամ 

աբ) 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝  

8.0 
 հազար դրամ 

ագ) 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝  

12.0 
 հազար դրամ 

ադ) 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝  

18.0 
 հազար դրամ 

աե) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային 
սննդի օբյեկտի համար՝  

25.0 
 հազար դրամ 

ազ) 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝  

40.0 
 հազար դրամ 

բ. ոչ հիմնական շինությունների ներսում՝ 

բա) մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝  

1.0 
հազար դրամ 

բբ) 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝  

2.0  
հազար դրամ 

բգ) 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝  

4.0 
հազար դրամ 



բդ) 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝  

8.0 
 հազար դրամ 

բե) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային 
սննդի օբյեկտի համար՝  

15.0 
 հազար դրամ 

բզ) 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝  

25.0 
 հազար դրամ 

13) Քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանված տնային 
կենդանիներ պահելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար`   

5.0 
հազար դրամ 

14) 

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՝ 

ա ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս 
արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար`  

2.0  
հազար դրամ 

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

3.5 
 հազար դրամ 

գ սոցիալական գովազդի համար՝  0 
հազար դրամ 

դ այլ արտաքին գովազդի համար`  1.5  
հազար դրամ 

ե) դատարկ գովազդային վահանակների համար՝  0.375 
հազար դրամ 

զ) Եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր 
կազմակերպության գովազդը՝  

0.150 
հազար դրամ 

15) 

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների կամ համայնքների կազմում 
ընդգրկված բնակավայրերի 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՝   

100.0 
հազար դրամ 

16) 
Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու (բացառությամբ 
երթուղային տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու 
թույլտվության համար՝ օրացուցային տարում յուրաքանչյուր մեքենայի համար`  

10.0 
հազար դրամ 

17) 
Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի 
(հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) 
մատուցման թույլտվության համար՝  

500.0 
հազար դրամ 

18) Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և 
շահագործման թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝  

ա) 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար 2մլ.500.0 

բ) 5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար 5մլն 

գ) 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար 7մլն 

դ) 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար 10մլն 



19) 
համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության 
հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա 
համար՝ օրացուցային տարվա համար  

50.0  
հազար դրամ 

20) Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության 
թույլտվության համար՝  

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

30.0  
հազար դրամ 

բ) հեստապարային ակումբի համար՝ հեստապարային ակումբի համար՝ օրացուցային 
տարվա համար` 

200.0  
հազար դրամ 

 
                 

 



 

Հավելված թիվ 2 

           Վանաձոր համայնքի ավագանու 
 

           14 դեկտեմբերի 2022թ.    
 

            թիվ 8-Ն որոշման 
     

2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 
 

Հ/Հ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

ՏԵՂԱԿԱՆ 
ՎՃԱՐԻ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ
Ը 

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. 

5.0  
հազար դրամ 

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. 

5.0  
հազարդրամ 

3. 
ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 
աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար՝ 
համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 

5.0  
հազար դրամ 

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 

25.0  
հազար դրամ 

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

25.0  
հազար դրամ 

6. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից աղբահանությունը կազմակերպելու համար` 
աղբահանության վճար 

յուրաքանչյուր 
բնակչի 
համար` 

ամսական 
0.2 

հազար դրամ 
վարձավճար 

7. 
Շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքագրման և փոխադրման համար տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրամադրվող թույլտվության վճար 

1 խորանարդ 
մետրի համար` 

2.46 
հազար դրամ 
վարձավճար 

8. Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար՝  
յուրաքանչյուր ամսվա համար 



 

ա) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖՐԻՏՅՈՖ ՆԱՆՍԵՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

բ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
4.0  

հազար դրամ 

գ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 4  ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
4.0  

հազար դրամ 

դ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 5 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0  

հազար դրամ 

ե) ,,ՎԱՆԱՁՈՐՀԱՄԱՅՆՔԻԹԻՎ 7 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
4.0 

հազար դրամ 

զ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 8 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
4.0  

հազար դրամ 

է) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 10 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0  

հազար դրամ 

ը) ,,ՎԱՆԱՁՈՐՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 11 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,,ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

թ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 15 ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

ժ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻՄԱՐԳԱՐԻՏ ՄԱՏԻՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 19 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

ի) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 24 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

լ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ  28 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,,ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

խ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹԻՎ 30 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0  

հազար դրամ 

ծ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ  31 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

կ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 32 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

հ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 33 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

ձ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 34 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,,ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

ղ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 35 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազարդրամ 

ճ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐՀԱՄԱՅՆՔԻԹԻՎ 40 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազարդրամ 

մ) ,,ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 41 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ,, ՀՈԱԿ 
5.0 

հազար դրամ 

9. 

 
Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների (երաժշտական, 
նկարչական և արվեստի դպրոցներ և այլն) ծառայություններից օգտվողների համարվճար՝  
յուրաքանչյուր ամսվա համար 

9.1 
,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԷԴՈՒԱՐԴ ԿԶԱՐԹՄՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԿՐԹԱԴԱՍԴԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ,, ՀՈԱԿ 

 ա) Դաշնամուր 2.5  



հազար դրամ 

բ) Վոկալ 
1.5 

հազարդրամ 

գ) Այլ նվագարաններ 
1.5 

հազար դրամ 

9.2 
,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՇԱՐԱ ՏԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԿՐԹԱԴԱՍԴԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՙՙ ՀՈԱԿ 

 

ա) Դաշնամուր 
2.5  

հազար դրամ 

բ) Վոկալ 
1.5  

հազար դրամ 

գ) Այլնվագարաններ 
1.5  

հազար դրամ 

9.3 
,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՏԻԳՐԱՆ ՉՈՒԽԱՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ԿՐԹԱԴԱՍԴԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՙՙ ՀՈԱԿ 

 

ա) Դաշնամուր 
2.5  

հազար դրամ 

բ) Պար 
2.0  

հազարդրամ 

գ) Այլնվագարաններ 
1.5  

հազարդրամ 

9.4 
,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԻԳՈՐ ՀԱԽԻՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆԴՊՐՈՑ ԿՐԹԱԴԱՍԴԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՙՙ ՀՈԱԿ 

 

ա) Դաշնամուր 
2.5  

հազար դրամ 

բ) Վոկալ 
1.5  

հազար դրամ 

գ) Այլնվագարաններ 
1.5  

հազար դրամ 

9.5 
,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ԿՐԹԱԴԱՍԴԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՙՙ ՀՈԱԿ 

 

ա) Դաշնամուր 
2.5  

հազար դրամ 

բ) Վոկալ 
1.5  

հազար դրամ 

գ) Այլնվագարաններ 
1.5  

հազար դրամ 

9.6 ,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՍՏԵՓԱՆ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ԿՐԹԱԴԱՍԴԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՙՙ ՀՈԱԿ 

 ա) նկարչական /կերպարվեստ/ 
2.0  

հազար դրամ 

9.7 ,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ԿՐԹԱԴԱՍԴԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՙՙ ՀՈԱԿ 

 ա) Պար 
1.5  

հազար դրամ 

9.8 ,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԱԼԲԵՐՏ ԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՙՙԿԵՆՏՐՈՆ՚՚  ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ՚՚ ՀՈԱԿ 



 

ա) Սպորտային ակրոբատիկա 
3.0  

հազար դրամ 

բ) Մարմնամարզություն 
3.0  

հազար դրամ 

գ) Դահլիճի վարձակալություն սիրողական մարզումների համար 
մեկ ժամը՝ 1.0 
հազար դրամ 

9.9 ,,ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԼՈՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑՙՙ ՀՈԱԿ 

 

ա) Սկսնակ մարզիկներ՝ 5-8 տարեկան 
4.0  

հազար դրամ 

բ) Ուսումնամարզային խմբի մարզիկներ՝ 9-15 տարեկան 
5.0  

հազար դրամ 

գ) Սիրողական 

Ամսական՝ 12 ժամ 
10.0 

հազար դրամ 
մեկ ժամը՝ 1.5 
հազար դրամ 

10  
Համայնքային ենթակայության մշակույթի տների և թանգարանների ծառայություններից օգտվողների 

համար վճար՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար 

10.1  «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ» ՀՈԱԿ 

 ա) 
Ժողովրդական և ժամանակակից պարերի, դաշնամուրի, ընդհանուր դիզայնի, 
աերոդիզայնի, օրիգամիի և թղթե աշխատանքների, հելյունագործության և 
հուլունքագործության խմբակներ 

3.0 
հազար դրամ 

 բ) Սեղանի դիզայնի , կարվինգի և գոբելենի խմբակներ 
5.0  

հազար դրամ 

 գ) Նկարչության խմբակ 
2,0 

հազար դրամ 

10.2  «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹԻՎ 2 ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ» ՀՈԱԿ  

 ա) Դհոլի, պարի, դաշնամուրի խմբակներ 
3.0 

հազար դրամ 

 բ) Սինթեզիխմբակ 
1.0 

հազար դրամ 

10.3  «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒՍԱՆ ԶԱՔԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ  ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ» ՀՈԱԿ 

 ա) Պարի, նկարչության, դիզայնի խմբակներ 
 

3.0 
հազար դրամ 

 բ) Ասմունքի խմբակ 
2.0 

հազար դրամ 

 գ) Դհոլի, ակորդեոնի խմբակներ 
5.0 

հազար դրամ 

 դ) «Մշակութային և ինտելեկտուալ զարգացման» խմբակ 
              11.0  
հազար դրամ 

10.4  
«ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՌԼՈՍ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ  ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ» 

ՀՈԱԿ 



 
 

ա) Մուտքի տոմս 

Մինչև 18 
տարեկան 0.1  
հազար դրամ 

18 տարեկանից 
բարձր՝ 0.2  

հազար դրամ 
օտարերկրյա 

զբոսաշրջիկներ
՝ 

0.5  
հազար դրամ 

 բ) Էքսկուրսիոն ծառայություններ 

ռուսերեն 
1.5  

հազար դրամ 

անգլերեն 
1.5  

հազար դրամ 

10.5  «ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՍՏԵՓԱՆ  ԶՈՐՅԱՆԻ  ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆ» ՀՈԱԿ 

 ա) Մուտքի տոմս 

Մինչև 18 
տարեկան 0.1  
հազար դրամ 
18 տարեկանի 
ցբարձր՝ 0.2  
հազար դրամ 
օտարերկրյա 

զբոսաշրջիկներ 
0.5  

հազար դրամ 

 բ) Էքսկուրսիոն ծառայություններ 

ռուսերեն 
1.5  

հազար դրամ 
անգլերեն 

1.5  
հազար դրամ 

11.  
Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար՝ մեկ 
փաստաթղթի համար ՝ 

1,0 
հազար դրամ 

12  
Համայնքային սեփականություն հանդիսացող էքսկավատորի օգտագործման համար 
 

1 ժամը 
13.0 հազար 

դրամ, 
 1 օրը (8ժամ) 
88.0 հազար 

դրամ 

13  
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայություններից օգտվելու համար 
ա/ կենդանիների հիվանդությունների բուժման, կանխարգելման հարցերով 
խորհրդատվության, ծննդօգնության համար՝ 

0,5            
հազար դրամ 

 



բ/ թեթև միջամտության համար 
 

1,0             
հազար դրամ 

գ/ ծանր միջամտության համար 5,0            
հազար դրամ 

դ/ վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ կենդանիների իմունականխարգելիչ 
պատվաստումներ և արյունառում կամ այլ նմուշառում՝ կախված կենդանուտեսակից 
(բացառությամբ՝ («Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» 
հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների): 

 Մանր կենդանիների համար՝ 
 Խոշոր կենդանիների համար՝ 

 
 
 
 

0,1 հազար 
դրամ 

0,2 հազար 
դրամ 

ե/ կենդանիների արտաքին և ներքին մակաբույծների դեմ պայքարի համար 0,2 հազար 
դրամ 

զ/ ախտահանության 1քմ  համար 0,2 հազար 
դրամ 

 
է/ միջատազերծում (դեզինսեկցիա) 1քմ համար 
 

0,1             
հազար դրամ 

ը/ կրծողների ոչնչացման (դեռատիզացիա) 1քմ համար 0,2             
հազար դրամ 

թ/ արհեստական սերմնավորման համար 5,0            
հազար դրամ 

ժ/ կենդանու հերձման համար 
 Մանր կենդանի 
 Խոշոր կենդանի 

1,0             
հազար դրամ 

3,0            
հազար դրամ 

ի/ կենդանու բուժում՝ կախված հիվանդության տեսակից և կենդանու տեսակից 
յուրաքանչյուր այցելության համար՝ 

1,0             
հազար դրամ 

լ/ կենդանիների նախասպանդային զննման համար՝ կախված կենդանու տեսակից 
 Մանր կենդանի 
 Խոշոր կենդանի 

 

1,0             
հազար դրամ 

2,0             
հազար դրամ 

խ/  կենդանիների հետսպանդային զննման համար 
 Մանր կենդանի 
 Խոշոր կենդանի 

1,0             
հազար դրամ 

2,0             
հազար դրամ 

 

                             
 
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 23 դեկտեմբերի 2022 թվական: 
 


