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Հավելված                                                                                                                                                                     

Հայաստանի Հանրապետության                                                                                                                             

Արմավիրի մարզի  Շահումյանի թ/ֆ  

համայնքի ավագանու` 2019  թվականի 

դեկտեմբերի 13-ի N 60-Ն  որոշման                                                                                                                             

 

 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ Թ/Ֆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ    ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 

 

    1.Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Շահումյանի թ/ֆ համայնքում 

սահմանվում են տեղական տուրքերի հետևյալ դրույքաչափերը.         

 

      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՝ 7500  /յոթ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ,  

 

      բ. սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունով չնախատեսված շենքերի և 

շինությունների համար՝      

         - 201-ից մինչև 500 քառակուսի  մետր ընդհանուր  մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար՝  15000 /տասնհինգ  հազար/ ՀՀ դրամ,  

         - 501-ից մինչև 1000 քառակուսի  մետր ընդհանուր  մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար՝  25000 /քսանհինգ  հազար/ ՀՀ դրամ,  

         - 1001-ից մինչև 3000 քառակուսի  մետր ընդհանուր  մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար՝  25000 /քսանհինգ  հազար/ ՀՀ դրամ,  

         - 3001 և ավելի քառակուսի  մետր ընդհանուր  մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար՝  50000 /հիսուն  հազար/ ՀՀ դրամ, 

      գ. ոչ  հիմնական շենքերի և շինությունների համար՝   

        - մինչև 20 քառակուսի  մետր ընդհանուր  մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների 

համար՝ /1500 / մեկ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ,  

        - 20 և ավելի քառակուսի  մետր ընդհանուր  մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար՝  2500 /երկու  հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ. 

 

       2) համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների 

վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման 

աշխատանքների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջող  դեպքերի)  թույլտվության 



համար, եթե սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական 

նախագծով՝  

    

 

       ա. չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքերի գաբարիտային 

չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում՝ ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի 

ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության 

փոփոխություն՝ /1500  /մեկ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ 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, և, բացի սույն կետի «ա» ենթակետով 

սահմանված դրույքաչափից, կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար սույն 

դրույքաչափերի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով  սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը՝ 

շենքերի և շինությունների ընդհանուր մակերեսի ավելացման կամ շենքերի գործառական 

նշանակության փոփոխության մասով,  

      գ. նախատեսվում է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային 

չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում՝ ստորգետնյա) շինարարություն կամ 

շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն, ապա, այն համարվում է նոր 

շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության համար սույն 

դրույքաչափերի 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 չպահանջող դեպքերի) թույլտվության համար՝  

2500 /երկու հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ. 

 

     4)  համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ  

հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա 

համար՝ 60000 /վաթսուն հազար/ ՀՀ դրամ.  

 

   5) համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ 

վառելիքի, սեղմված բնական կամ  հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի 

կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 

ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար՝ 

օրացուցային տարվա համար՝ 18000 /տասնութ հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

     6) համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 

որոշակի վայրում  մանրածախ առքուվաճառք իրականացնելու թույլտվության համար՝ 

օրացուցային տարվա համար՝  15000 /տասնհինգ հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

      7) համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի և (կամ) ծխախոտի 

արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝  

       ա. ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր 

եռամսյակի համար՝  

    



 

 

   - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 3000 /երեք հազար/ ՀՀ 

դրամ, 

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

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 3900 /երեք 

հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

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

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 6000 /վեց 

հազար/ ՀՀ դրամ, 

      - 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 7500 /յոթ հազար  

հինգ հարյուր/ ՀՀդրամ , 

      - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 13500 
/տասներեք հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

     - 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 30300 /երեսուն 

հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ. 

 

      բ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր 

եռամսյակի համար՝  

      - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  3000 /երեք հազար/ ՀՀ 

դրամ, 

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

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  3900 /երեք 

հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

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

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 6000 /վեց 

հազար/ ՀՀ դրամ, 

      - 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 7500  /յոթ 

հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

      - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 13500 

/տասներեք հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

     - 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 30300 /երեսուն 

հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ. 

 

     8) 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՝ 105 /մեկ հարյուր հինգ / ՀՀ 

դրամ` մեկ քառակուսի մետրի համար. 



  

 

    9) 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՝  25000 /քսանհինգ հազար / ՀՀ դրամ,  

    բ. հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար՝  50000  /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ, 

    գ.  բաղնիքների (սաունաների) համար՝  200000  /երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, 

    դ. խաղատների համար՝  500000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, 

    ե. շահումով խաղերի համար՝ 250000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ, 

    զ. վիճակախաղերի  համար՝ 100000 /մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

    10) համայնքի վարչական տարածքում՝ համայնքային կանոններին համապատասխան, 

հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար տեղական տուրքը 

յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանվում է՝ 

    ա. հիմնական շինությունների ներսում՝  

    - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝ 1000 /մեկ հազար / ՀՀ դրամ,  

    - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ 2000  /երկու հազար/ ՀՀ դրամ,  

    - 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ 3000 /երեք հազար/ ՀՀ դրամ,  

     - 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ 4500 /չորս հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ  դրամ,  

     - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝  6000 /վեց հազար/ ՀՀ դրամ,  

     - 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝ 11000 /տասնմեկ հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

      բ. ոչ հիմնական շինությունների ներսում՝  

    - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝ 300 /երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ,  

    - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ 500 /հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

    - 51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝  800 /ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ,  

     - 101-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ 1500 /մեկ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ,  

     - 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ 2800  /երկու հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ,  

     - 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝ 4900 /չորս հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամ.  

 

      11) ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին համապատասխան` համայնքի 

վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար, 

բացառությամբ Երևան քաղաքի և միջպետական և հանրապետական նշանակության 



ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում 

տեղադրվող գովազդների թույլտվությունների համար, յուրաքանչյուր ամիս մեկ 

քառակուսի մետրի համար՝  

     ա. ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք 

գովազդող արտաքին գովազդի համար՝ 1000 /մեկ հազար / ՀՀ դրամ, 

    բ. թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս) 

արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար՝ 2500 /երկու հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ 

դրամ,  

    գ. սոցիալական գովազդի համար՝ 0 /զրո/ ՀՀ դրամ, 

    դ. այլ արտաքին գովազդի համար՝ 500 /հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

    ե. դատարկ գովազդային վահանակների համար՝ համայնքի վարչական տարածքում այլ 

արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված տուրքի 25 %-ի 

չափով, 

    զ. 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. 

 

    12) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների խորհրդանիշերը (զինանշան, 

անվանուն և այլն)  որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների 

արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման 

գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 

30000 /երեսուն հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

    13) համայնքի վարչական տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային 

տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար՝ 

օրացուցային տարում յուրաքանչյուր մեքենայի համար՝ 5000 /հինգ հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

    14) համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 

ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման 

թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 150000 /մեկ հարյուր հիսուն հազար/ 

ՀՀ դրամ. 

 

   15)համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և 

շահագործման թույլտվության համար` օրացուցային տարվա համար` 

ա. 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար` 1115000 /մեկ 

միլիոն մեկ հարյուր տասնհինգ  հազար/ ՀՀ դրամ, 

բ. 5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար` 2205000/երկու 

միլիոն  երկու հարյուր հինգ հազար/  ՀՀ դրամ, 

գ. 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար`3200000 /երեք 

միլիոն երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, 

դ. 10 հա-ից ավելի մակերես ունեցող գերեզմանատների համար` 5000000/հինգ 

միլիոն / ՀՀ դրամ. 

16) համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության 

հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար` օրացուցային տարվա համար 

70000 / յոթանասուն հազար / ՀՀ դրամ. 

 

 



17) համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի 

գործունեության թույլտվության համար` 

ա. կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայի և շոգեբաղնիքի համար` 

օրացուցային տարվա համար` համայնքի վարչական տարածքում 15000/տասնհինգ 

հազար/ ՀՀ դրամ. 

բ. հեստապարային ակումբի համար` օրացուցային տարվա համար` համայնքի 

վարչական տարածքում  100000   / մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ: 

 

 

 

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ 

 

 

2. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Շահումյանի թ/ֆ համայնքում 

սահմանվում են տեղական վճարների հետևյալ դրույքաչափերը՝  

 

      1) համայնքի վարչական տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը 

փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված 

տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար՝ համայնքի 

մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար սահմանել 3000 /երեք 

հազար/ ՀՀ 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 փաստագրական ձևակերպման համար 

համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար սահմանել 5000 
/հինգ  հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

3) ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 

աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման 

համար` համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 

սահմանել 5000 /հինգ  հազար/ ՀՀ 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 սահմանել 5000 /հինգ  հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

5) համայնքի  կողմից կազմակերպվող մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու  համար 

համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար սահմանել 5000  

/հինգ  հազար/ ՀՀ դրամ. 

 



6) համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու 

համար` համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 

սահմանել 4000  /չորս  հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

 7) համայնքի կողմից աղբահանության աշխատանքները  կազմակերպելու համար 

աղբահանության վճարը սահմանվում է՝  

       ա. կենցաղային աղբի համար՝ ըստ հաշվառված անձանց քանակի համայնքում 

անձնագրային հաշվառման կանոններով, ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) 

բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար ամսական 50 /հիսուն/  ՀՀ դրամ, 

       բ. հիմնական և ոչ հիմնական շինություններում գտնվող խանութներից, առևտրի, 

հանրային  սննդի և այլ հասարակական ու արտադրական նշանակություն ունեցող 

օբյեկտներից ամսական վճար՝  

       - մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 300 

/երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

       - 21-ից  մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 

500 /հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

       - 51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 

1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ, 

       - 101 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 

2000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ, 

      գ. սույն կետի 7-րդ ենթակետի  ա/ և բ/ պարբերություններով սահմանված վճարներից 

ազատվում են՝  

      -  Հայրենական մեծ պատերազմի  վետերանները, նրանց ընտանիքի անդամները,  

      - զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամները,  

      - հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկները և նրանց ընտանիքները, 

      - «Փարոս»  համակարգում ընդգրկված սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

անդամները. 

       դ. իրավաբանական անձանց աղբահանության վճարների դրույքաչափերը՝  

      - առևտրի (այդ թվում՝ շուկաների), հանրային սննդի և բնակչության սպասարկման 

ծառայություններ իրականացնող շինությունների մասով՝ մեկ քառակուսի մետրի համար՝ 

50 /հիսուն/ ՀՀ դրամ, 

  - արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային նշանակության շինությունների 

մասով՝ մեկ քառակուսի մետրի համար՝ 5 /հինգ/ ՀՀ դրամ, 

     - կրթական, մշակութային, առողջապահական, սպորտային, գիտահետազոտական և 

նմանատիպ այլ հասարակական շինությունների մասով՝ մեկ քառակուսի մետրի համար՝ 3 

/երեք/ ՀՀ դրամ. 

 

7) համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար` մեկ 

փաստաթղթի համար սահմանել 1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

 

8) համայնքը սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց տեղական վճարի 

դրույքաչափ` փոխհատուցման գումարի չափով` 

 

 

 

 



i/h Uhuiuh111pmduiquih bumui1mp1uih uihquilmuI]! q.}lhJ! I qp.uiu/ 

1 1Ihlu}tuu)luhp)l h)ltlw.ln)nLraJmliuhp)l pmdtituu , 4tuupitupqh1tf tuu 
htupghpntl pinphrritumtlmraJmli 

0 

OuuqoqumraJmli 

2 
1. rahrali tf)l2tutf mmraJmli 1000 
2. 0-tuup tf)l2tutf mmraJmli 2000 

~tuptuli)l2 h)ltltuuqmraJmliuhp)l lilitumtf tutfp li huqtuu)luhp)l 
)ltfmutulitulipitupqhlli2 tqtumtltuummtfuhp li tup]mlitunmtf litutf tuJl 
utfm2tunmtf' 4tu1'itltuo 4 huqtuum mhutuli)lg I ptugtunmraJtutf p 

3 «q.1nuitumumhutulituu li huqtuu)luhp)l tqtumtltuummtf» lll hmtulituu 0 

0-ptuqpnLtf ~lu}qpli tl tuo htu 4 tu tu Utu uu tuhtutf tuO:tu ptu 4 tu j)lli 
tf)l2ngtunmtfuhp/ 

4 1Ihlu}tuu)luhp)l tupmtup)lu li uhpp)lu tftulitupmJO-lihp)l qhtf tqtuJptup 500 

5 upimtuhtuumraimu 1p/tf100 

6 U)l2tumtuq hpomtf I qhqliuuhlig)ltu I 1p/tf100 

7 1Ihlu}tuUnL pmdmtf ' 4tu1'itltu0- h)ltltuln)nL{U]tuU li li hlu}tuum mhutuli)lg 8mptuptuu~mp 

tumh1mfcl-1mu' 1000 

8 Uphhumtulituu uhptfUtutlnpnLtf 10000 

Utuup ii huqtuu)l 

9 
1Ihlu}tuu)luhp)l utu1'ituutqtuuqm1)lti quumu: 4tu1'itltuo li huqtuum 1000 
mhutuli)lg Iun2np li huqtuu)l 

2000 

/ 

~ L... UwbmJuwb 
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ungJ:illlLlll4lllli hlllliC..lilllcJnrintlJ:i' 2019 rai{illqlllli):i 11hqmht.fphp.J:i 9-J:i hqpmqlllgmJ.<tJmlig ' hwzfw;bpft 
wifwqwbftb 

flFflCfl/>Ut 
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Uqqmhn1h 
UhC..hmqpp 

q.m_lfmp 

mhmh /hmqmp 11pmtl/ 

'lllllnUJUlU 
AT0213994 30,0 

CI1Illi4 

Clnjwzff;bp 30,0 

i.. U mbn i"Lum h 
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tnpmt.f m:qpb.1m hmt.fmp hmt.fm3lipp p3m2b.pg :P.mtnqmgub.1 400,0 hnpu hmp3mp/ hmqmp qpmt.f: 
2.Unqu npn2mt.fu m.dp t.fb.2 t t.ftnum.t.f guqm.ut.fmu urmhpg: 

p 
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mnm2pu h ~nppnPl} umuhpnll, « Shqmqmu pupumqmnmllmpumu umupu» Z.m1muuimup 
Z.mupmui huimJU1mu ophupp 18-Pl} hnqllmop mnm2pu um up 42-M q huinll h hpup guqmuh1n1l 
hmum1upp 11 hl.J.mllmpp mnm2mpqmJ_UJmU.g ' hwzfw;upft wtfwqwbftb 

flFflCflftU l; 

·• 
1. l;mhnl.UJmU.p JU/:P hmum1upp mllmqmum' 2019 J.Ullmqmup uhuiuihuphpp 26-p 

« l;mhmu1mup JU/:P hmum1upp uhl{imqmU.mJUJlllli muhumu1m qmJpmqpumu 
l{illlUUllll]UllJUhpg hlllUUllllUlhtm umupu » N44 npn2umu hm1lh11lmog 2mpmqph1 unp 
lulipmqPnl.JUJlllUp : 

2.UmJU. npn2muu mdp uh2 t uuiumu guqmuumu uimhpg: 

Ullmqmum muqmuuhp' 

1. '1muphumu Uliqpmupq 

2. lJqpui~mu Umliqpn 

Sl.flSU'L 
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1. Shorb.hp ub.ri_mh -1 hmm 

2. qrmub.ri_mh-3 hmm 

3. l:£m}u]12- l hmm 

4. Pmq qmpnn ' I]_ b.qml{m:ri]l- 1 hmm 

5. .Z.mtlmqm:riqJ12 -1 hmm 

6. .Z.mtlmqm:riqJ12 I Dual core I - 1 hmm 

7. .Z.mtlmqm:riqJ12 I intel pendual nim/ - 1 hmm 

8. .Z.mtlmqm:riq]12 I core i3-6100 I - 1 hmm 

9. 'Gnmppmp I Dell Core i3-2019 I - 1 hmm 

10. 'll:ri]lhmb.:ri I lazer jet 1020/ - 1 hmm 
f 

11 . Unh]lmnr I philips 193vslsl 32/ 10 I - 1 hmm 

12. Unh]lmnr I LG 19 M38 I - 1 hmm 

13. SUJ.J12 hmtlmqm:riq I Samsung -3200 I - 1 hmm 

14. SUJ.J12 hmtlmqm:riq I Canan MF 3010 I - 1 hmm 

15 . .Z.mtlmqm:riqL]l ub.ri_mh - 1 hmm 

16. qrmub.ri_mh-1 hmm 

17. 'llmhm:rimh-lhmm 

18. t1b.qm:rimqmh mmpmgmg]12 -3 hmm 
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20. 'Gn:rimoh]l q2b.np, hmumqm2mtp -1 hmm 

2i. qrm11mrmh - 5443 qmrir 

22. Smpmgn1g]12 2500 '-{- 3 hmm 
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r 
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2. 'lltmpnUJUIU l::l}qlllp hUIUlll]hp}l 1l tqUitl_lllp}l 170000 
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