
 



 



 



 



6) 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` վաթսուն հազար դրամ. 

7) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված 
սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների 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` քսան հազար դրամ. 

8) համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 
որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար՝ 

օրացուցային տարվա համար` հիսուն հազար դրամ. 

9) համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների 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՝ հազար հինգ հարյուր դրամ, 

- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ տասնմեկ հազար մեկ դրամ 

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

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ տասներեք հազար մեկ դրամ, 

- 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ քսան հազար մեկ դրամ 

- 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ քսանհինգ հազար մեկ 

դրամ, 

- 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ քառասունհինգ հազար մեկ 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՝ հազար հինգ հարյուր դրամ, 

- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ տասը հազար մեկ դրամի 

- 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ տասներեք հազար մեկ դրամ 

- 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ քսան հազար մեկ 

        - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 
հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ քսանհինգ հազար մեկ 
դրամ 

- 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ քառասունհինգ հազար մեկ 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` երեք հարյուր հիսուն դրամ՝ մեկ քառակուսի մետրի համար. 



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` հինգ հազար դրամ, 

բ. հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար` քսանհինգ հազար դրամ, 

գ. բաղնիքների (սաունաների) համար` երկու հարյուր հազար դրամ 

դ. խաղատների համար` հինգ հարյուր հազար դրամ, 

ե. շահումով խաղերի համար` երկու հարյուր հիսուն հազար դրամ 

զ. վիճակախաղերի համար` հարյուր հազար դրամ. 

12) 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՝ 

երեք հազար դրամ, 

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

համար՝ հինգ հազար մեկ դրամ, 

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

համար՝ տասը հազար մեկ դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ տասնհինգ հազար մեկ դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ քսան հազար մեկ դրամ, 

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

համար՝ երեսուն հազար մեկ դրամ. 

 բ. ոչ հիմնական շինությունների ներսում` 

 - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝  հազար դրամ, 

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

համար՝ հազար մեկ դրամ, 

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

համար՝ երկու հազար մեկ դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ չորս հազար մեկ դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ ութ հազար մեկ դրամից դրամ, 

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

համար՝ տասնհինգ հազար մեկ դրամ. 

13) ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին համապատասխան՝ համայնքի 

վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար, բացառությամբ 
Երևան քաղաքի և 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` երկու հազար դրամ, 

բ. թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) 

արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար` երեք հազար հինգ հարյուր դրամ, 

գ. սոցիալական գովազդի համար՝ զրո դրամ, 

դ. այլ արտաքին գովազդի համար` հազար հինգ հարյուր 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. 

14) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և 

այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, 

աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու 

թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար` հարյուր հազար դրամ. 

15) համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու (բացառությամբ երթուղային 

տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար՝ 

օրացուցային տարում յուրաքանչյուր մեքենայի համար` տասը հազար դրամ. 

16) համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 

ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության 

համար՝ օրացուցային տարվա համար` հինգ հարյուր հազար դրամ. 

17) համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և 
շահագործման թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 

ա. 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ երկու միլիոն հինգ 

հարյուր հազար դրամ, 

բ. 5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ հինգ միլիոն դրամ, 

գ. 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ յոթ միլիոն դրամ, 

դ. 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ տասը միլիոն դրամ: 

: 

18. Քարաշամբ հ³Ù³ÛÝùÇ ³ñËÇíÇó ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñ ¨ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñ 

ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ  ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` մեկ 

հազար ¹ñ³Ù: 

  

19.î»Õ³Ï³Ý  ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙիններÇ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý  ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ï³Ï 

·ïÝíáÕ ÑáÕ»ñÁ  Ñ³ïÏ³óÝ»Éáõ, Ñ»ï í»óÝ»Éáõ ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ 

³ÝÑñ³Å»ßï  ã³÷³·ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÝÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý  

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ  Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý í×³ñ 

ë³ÑÙ³Ý»É`  

 

1)մինչև 1000 քառակուսի մետր  ընդհանուր մակերես ունեցող հողամասերի համար` 

յուրաքանչյուր քառակուսի մետր մակրեսի համար հիսուն դրամ: 

 

2)1001 քառակուսի մետրից ավել հողամաս ունեցող հողամասերի համար` տաս հազար 

դրամ գումարած 1000 քառակուսի մետրը գերազանցող յուրաքանչյուր քառակուսի մետր 

մակերեսի համար ևս տաս դրամ:  

 



20.î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙիններÇ ÏáÕÙÇó ÙñóáõÛÃÝ»ñ ¨ ³×áõñ¹Ý»ñ 

Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ    հ»ï  Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ í×³ñ 

ë³ÑÙ³Ý»É` հինգ հազար ¹ñ³Ù: 

 

21.î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙիններÇ ÏáÕÙÇó աղբահանությունը կազմակերպելու 

համար`

 

  



22.Շինարարական  և  խոշոր  եզրաչափի  աղբի  հավաքման  և  փոխադրման  համար  

տ»Õ³Ï³Ý  ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙինների ÏáÕÙÇó  տրամադրվող թույլտվության  վճար  

սահմանել 1 տոննա  աղբի  համար տաս հազար դրամ: 

23. Հասցեի որոշում տրամադրելու համար` հազար դրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

Ñ/Ñ 

úµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³Ù³éáï 

µÝáõÃ³·ÇñÁ 

ö³ëï³óÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 

 

Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

Ñ³ßí³éÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí 

ø³Ý³ÏÁ ²ñÅ»ùÁ ø³Ý³ÏÁ ²ñÅ»ùÁ 

1 2 7 8 9 10 

1 ¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ß»Ýù 

 

1 10144325 1 10144325 

2 ²ÕµÛáõñ-Ñáõß³ñÓ³Ý 

 

1 56897 1 56897 

3 ¾É. »ÝÃ³Ï³Û³Ý 

 

1 781787 1 781787 

4 àéá·Ù³Ý çñ³·Í»ñ 

 

2 2782246 2 2782246 

5 ¾É. ·Í»ñ 

 

2 770246 2 770246 

6  ¶ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ý³ËÏÇÝ ß»Ýù 

 

1 245246 1 245246 

7 ¶ñ³å³Ñ³ñ³Ý 

 

1 5678 1 5678 

8 ¶ñ³Ù»ù»Ý³ 

 

1 14541 1 14541 

9 ¶ñ³ë»Õ³Ý 

 

1 12118 1 12118 

10 ´Ý³ÝÏ³ñ 

 

1 20828 1 20828 

11 ê»Õ³Ý 

 

1 60000 1 60000 

12 ¸³ÑÉÇ×Ç µ³½Ï³Ãáé 

 

10 42586 10 42586 



13 ¸³ÏÇã 

 

1 460 1 460 

14 ²Ãáé »ñÏ³Ã» áïù»ñáí 

 

2 246 2 246 

15  ê»Õ³Ý »ñÏáõ ïáõÙµ³ÝÇ 

 

4 1463 4 1463 

16 ¶ñ³ë»Õ³Ý 

 

3 970 3 970 

17 ¶ñ³ë»Õ³Ý 

 

1 80000 1 80000 

18 ºñÏ³ÃÛ³ å³Ñ³ñ³Ý 

 

3 66240 3 66240 

19 ²Ãáé 

 

10 100000 10 100000 

20 Ð»é³ËáëÇ ë³ñù 

 

1 11160 1 11160 

21 ÐÐ ¹ñáß 

 

2 2600 2 2600 

22 Ð³Ù³Ï³ñ·Çã 

 

1 560000 1 560000 

23 ö³ÛïÇó Ñ³ßíÇã 1 1390 1 1390 

      

24 Øß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ß»Ýù 

 

1 98449830 1 98449830 

25 §²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßï³í³Ûñ¦ 

µÝ³ÝÏ³ñ 

1 31738 1 31738 

26 ÜÏ³ñ §ê¨³Ý³ ÉÇ×¦ 

 

1 73005 1 73005 

27 ´Ý³ÝÏ³ñ 

 

1 73005 1 73005 



28 ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

 

4600 236522 4600 236522 

29 ö³ÛïÇó ·ñ³å³Ñ³ñ³Ý 

 

13 24975 13 24975 

30 ÀÝÃ»ñó³ë»Õ³Ý 

 

2 111 2 111 

31  òáõó³÷»ÕÏ 

 

3 634 3 634 

32 ê»Õ³Ý 1 ïáõÙµ³ÝÇ 

 

2 346 2 346 

33 Î³ï³Éá·Ç ³ñÏÕ 

 

2 463 2 463 

34 Ò³ÛÝ³åÝ³ÏÝ»ñÇ ³ñÏÕ 2 8309 2 8309 

35 Ò³ÛÝ³åÝ³ÏÝ»ñÇ ¹³ñ³Ï 

 

2 12169 2 12169 

36 ê»Õ³ÝÝ»ñ 

 

2 346 2 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


