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Հավելված 1 
 

Ծաղկաձոր համայնքի  

Տեղական տուրքերի և վճարների 2019թ. դրույքաչափերը 

I. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 
1.Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված 
ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան` նոր շենքերի, շինությունների 
(ներառյալ` ոչ հիմնական) շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար տեղական տուրքը 
սահմանվում է` 
       հիմնական օբյեկտների համար` 
  1) 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 օբյեկտների համար` 15.000 
դրամ. 

   2) սույն կետի  «1»  ենթակետով չնախատեսված օբյեկտների համար` 

    ա) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 30.000 
դրամ. 

    բ) 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 50.000 
դրամ. 
    գ) 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 50.000 
դրամ. 
    դ) 3000 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 100.000 
դրամ. 
   3) ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար` 
    ա) մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 3000 դրամ. 
    բ) 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 5000 դրամ: 
 2. Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների 
վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքների 
(բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության 
թույլտվության պահանջվող դեպքերի) համար, եթե սահմանված կարգով հաստատված 
ճարտարապետաշինարարական նախագծով`             
   1) չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն 
ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի 
ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն` 3000 դրամ. 
   2) բացի օբյեկտի վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման կամ արդիականացման 
աշխատանքներից, նախատեսվում է նաև կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի 
գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի 
ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառնական նշանակության փոփոխություն, 
ապա, բացի սույն կետի «1» ենթակետով սահմանված դրույքաչափի, կիրառվում են նաև նոր 
շինարարության համար սույն հավելվածի 1-ին կետով սահմանված նորմերը` օբյեկտի ընդհանուր 
մակերեսի ավելացման կամ շենքերի գործառնական փոփոխության մասով. 
  3) նախատեսվում  է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն 
ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) շինարարություն կամ սենքերի գործառական 
նշանակության փոփոխություն, ապա,սույն որոշման իմաստով, այն համարվում է նոր 
շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության համար սույն հավելվածի 1-ին 
կետով սահմանված նորմերը: 
 

3. Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների 
քանդման թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է 5000 դրամ: 
 



4. Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար 
սահմանվում է 200.000 դրամ: 

5. Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում հեղում վառելիքի, 
սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում կամ 
ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում 
տեխնիկական հեղուկների  վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա 
համար սահմանվում է 60000 դրամ: 

6 Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ 
առուվաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա 
համար 50.000 դրամ: 
 
 7. Համայնքի վարչական  տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի 
վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է` 

   1) ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` յուրաքանչյուր եռամսյակի 
համար՝ 

ա) մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 6 000 դրամ, 

բ) 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 10 000 դրամ,  

գ) 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 20 000 դրամ, 

դ) 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 25 000 դրամ, 

ե) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 45 000 դրամ, 

զ) 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 100 000 դրամ: 
 

    2)  ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` յուրաքանչյուր եռամսյակի 
համար՝ 

ա) մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  6 000 դրամ,  

բ) 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  10 000 դրամ,  

գ) 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  20 000 դրամ, 

դ) 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  25 000 դրամ, 

ե) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  45 000 դրամ, 

զ) 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  100 000 դրամ։ 

 
    8. Իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի տարածքում բացօթյա 
առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է յուրաքանչյուր 
օրվա համար` 525 դրամ` մեկ քառակուսի մետրի համար.  

9. Համայնքի վարչական տարածքում` առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և 
վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 



24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար` տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար 
սահմանվում է` 

  1) առևտրի օբյեկտների համար` 75.000 դրամ. 

  2) հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար` 150.000 դրամ. 

  3) բաղնիքների (սաունաների) համար` 500.000 դրամ. 

  4) խաղատների կազմակերպման համար` 1.500.000 դրամ. 

  5) շահումով խաղերի կազմակերպման համար` 750.000 դրամ. 

  6) վիճակախաղերի կազմակերպման համար` 225.000 դրամ:/  

   10. Համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման 
թույլտվության համար տեղական տուրքը յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանվում է` 

1) հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման դեպքում. 

ա) մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 
5.000 դրամ, 

բ) 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ 10 000 դրամ, 

գ) 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ 15 000 դրամ, 

դ) 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ 20 000 դրամ, 

ե) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ 30 000 դրամ, 

զ) 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ 50 000 դրամ, 
 

2) ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման դեպքում . 

ա) մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 1 
000 դրամ, 

բ) 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ մինչև 2 000 դրամ, 

գ) 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ 4 000 դրամ, 

դ) 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ 8 000 դրամ, 

ե) 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ 15 000 դրամ, 

զ) 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 
համար՝ 25 000 դրամ: 
 

11. Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան`  համայնքի տարածքում ընտանի 
կենդանիներ պահելու թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար 
սահմանվում է` 5000 դրամ,  
 
12. Համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 
յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի  համար տեղական տուրքը սահմանվում է` 



  1) ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս  արտադրանք գովազդող 
արտաքին գովազդի համար`1000 դրամ.  

 2) թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք 
գովազդող արտաքին գովազդի համար` 2500 դրամ. 

  3) սոցիալական գովազդի համար՝ 0 դրամ, 

  4) այլ արտաքին գովազդի համար` 700 դրամ.  

  5) արտաքին գովազդի դատարկ գովազդային վահանակների յուրաքանչյուր ամսվա համար մեկ 
քառակուսի մետրի դիմաց սահմանվում է տեղական տուրք՝ այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու 
թույլտվության համար սահմանված տուրքի 25 %-ի չափով: 
 
  6) Եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր 
կազմակերպության   գովազդը,  ապա  համապատասխան բյուջե պետք է վճարի յուրաքանչյուր 
քառակուսի մետրի համար այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված 
տուրքի 10 %-ը՝ այդ գովազդի մակերեսին համապատասխան: 
 

13. Համայնքի վարչական տարածքում Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 
խորհրդանիշները (զինանշան, անվանում և այլն) որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, 
ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման 
գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համարˋ օրացուցային տարվա համար  
սահմանվում է 100.000 դրամ: 
 
14. Համայնքի տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) 
ծառայություն իրականցնելու համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարում մեկ մեքենայի  համար 
սահմանվում է  10000 դրամ: 

15. Համայնքի տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության 
ծառայություններ իրականացնելու և (կամ) մատուցելու թույլտվության համար  տեղական  տուրքը 
ընթացիկ տարվա համար սահմանվում Է 500000 դրամ/   

16. Համայնքի  տարածքում  մասնավոր  գերեզմանատան  շահագործման  թույլտվության   համար: 

     1)3 հա-ից մինչև  5  հա  մակերես  ունեցող  գերեզմանատների  համար՝  2.500.000  Հայաստանի 

  Հանրապետության  դրամ. 

     2) 5 հա-ից  մինչև 7 հա մակերես  ունեցող  գերեզմանատների  համար՝  5.000.000  Հայաստանի   

 Հանրապետության դրամ. 

    3) 7 հա-ից  մինչև 10 հա մակերես ունեցող  գերեզմանատների  համար՝  7.000.000  Հայաստանի  

 Հանրապետության  դրամ. 

    4)10 հա-ից  ավել  մակերես  ունեցող  գերեզմանատների  համար՝ 10.000.000   Հայաստանի  

Հանրապետության  դրամ:>> 

17.Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն 

իրականացնելու թույլտվության համար՝ 1 օրացուցային տարվա համար  200 000 Հայաստանի 

Հանրապետության դրամ: 

 
 

II. ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

1. Համայնքի տարածքում շինարարության կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող 
վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ 
մշակելու և հաստատելու, ավարտված շինարարության շահագործումը փաստագրելու համար` 



1) մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 40.000 դրամ, 
2)101-ից 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 80.000 դրամ, 
3) 501-ից 1500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 160.000 դրամ, 
4) 1501 քառակուսի մետր և ավելի ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 250.000 դրամ, 
 
2. Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 
շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն 
իրականացնելուց հետո շենքերի և շինությունների (այդ թվումˋ դրանց վերակառուցումը , 
վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման 
ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համարˋÑ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ïáõó³Í 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý í×³ñ` 15 000 դրամ 
 
3. Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված  
աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համարˋ 
համայնքի Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý í×³ñ` 
   1) ÙÇÝã¨ 200 ùÙ. ընդհանուր Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ß»Ýùերի և ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 30000 
   2) 200-Çó ÙÇÝã¨ 300 ùÙ. ընդհանուր Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ß»Ýùերի և ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 50000 
   3) 300-Çó ÙÇÝã¨ 500 ùÙ. ընդհանուր Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ß»Ýùերի և ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 70000 
   4) 500 ¨ ³í»ÉÇ ùÙ. ընդհանուր Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ß»Ýùերի և ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ`  100000 

4. Համայնքի ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ներքո ·ïÝíáÕ ÑáÕ»ñÁ Ñ³ïÏ³óÝ»Éáõ, Ñ»ï í»ñóÝ»Éáõ 

¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման 

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

  1)  ÙÇÝã¨ 1000 ùÙ.` 1000  

2)  1001-5000 ùÙ. ` 5000 

3)   5001-10000 ùÙ.` 10000 

4) 10001 ¨ ³í»ÉÇ ùÙ.`  15000 

 
5.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների տնօրինության և օգտագործման  տակ  գտնվող 
հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում անհրաժեշտ  
չափագրական և այլ նման աշխատանքների համար՝  

   1) մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հողամասերի համար՝ յուրաքանչյուր 
քառակուսի մետր մակերեսի համար՝ 50 դրամ, 

    2) 501-ից 1500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հողամասերի համար՝ 20.000  
դրամ, գումարած 500 քառակուսի մետրը գերազանցող յուրաքանչյուր քառակուսի մետր մակերեսի 
համար ևս 25 դրամ, 

    3) 1501 քառակուսի մետրից ավելի մակերես ունեցող հողամասերի համար՝ 40.000 դրամ, 
գումարած 1500 քառակուսի մետրը գերազանցող յուրաքանչյուր քառակուսի մետր մակերեսի 
համար ևս 50 դրամ: 

6. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու 
հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար մասնակիցներից գանձվող վճարը սահմանել 
40.000 դրամ: 

7. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից աղբահանությունը կազմակերպելու համար 
աղբահանության վճարը սահմանել`  

      1) բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և /կամ/  շինություններում կոշտ 
կենցաղային թափոնների  համար` 



     ա) համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով՝ ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող և 
(կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար ամսական 150 դրամ, 

    բ) բնակելի շինության կամ բնակարանի մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար ամսական 25 
դրամ. 

   2) ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և /կամ/ շինություններում, այդ թվում՝ 
հասարակական, հանրային, ծառայությունների մատուցման, արտադրական, արդյունաբերական 
շենքերում և /կամ/ շինություններում ըստ շինության ընդհանուր մակերեսի՝ 

           ա)  առևտրի (այդ թվում` շուկաների), հանրային սննդի և բնակչության սպասարկման այլ 
ծառայություններ իրականացվող շինությունների մասով մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար՝ 
60 դրամ, 

  բ) հյուրանոցների և հյուրանոցային տնտեսության ծառայություններ, ինչպես նաև այլ  

գործունեություն իրականացնող հասարակական շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր 

մակերեսի համար` 35 դրամ,  

 գ) արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային նշանակության շինությունների 

մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` 15 դրամ. 

 դ) կրթական, մշակութային, առողջապահական, սպորտային, գիտահետազոտական և 

նմանատիպ այլ հասարակական շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար 5 

դրամ:  

 ե) շինություններում, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի առանձնացված  տնտեսական 

գործունեություն, աղբահանության վճարն ամբողջությամբ հաշվարկել առավել բարձր 

դրույքաչափով:  

3) ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափի աղբի համար՝ 

        ա) մեկ խորանարդ մետրի համար `3000 դրամ   
        բ)  մեկ տոննա աղբի համար՝ 10000 դրամ. 
8. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի 
հավաքման և փոխադրման համար տրամադրվող թույլտվության վճարը սահմանել կոնկրետ 
աղբահանության վճար վճարողների քանակի համար` յուրաքանչյուր մեկ խորանարդի համար 600 
դրամ, մեկ տոննա աղբի համար՝ 2000 դրամ: 

 
9. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման փողոցներում և 

հրապարակներում  (բացառությամբ բակային տարածքների, ուսումնական, կրթական, 
մշակութային  և առողջապահական հաստատությունների, պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերի հարակից տարածքների)  
ավտոտրանսպորտային միջոցը ավտոկայանատեղում կայանելու համար սահմանվում է 
տեղական վճարˋ 

1) յուրաքանչյուր մեկ ժամվա համար` 100 դրամ, 
2) յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար` 500 դրամ, 
3) մեկ շաբաթվա համար` մինչև 1500 դրամ ներառյալ. 
4) մեկ ամսվա համար` մինչև 20000 դրամ ներառյալ. 
5) մեկ տարվա համար` մինչև 70000 դրամ ներառյալ: 
 

10.  Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու  համար  
տեղական  տուրքը  մեկ փաստաթղթի  համար  սահմանվում է 500 դրամ:  
 



 
Հավելված 2 

 
<<ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>> ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ  ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ԳՈՒՄԱՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ ԵՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 

1. <<Ծաղկաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> Համայնքային ոչ աևտրային 
կազմակերպության ծառայությունից օգտվողների համար՝ համայնքի կողմից մատուցված 
ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման գումարի դրույքաչափը  սահմանել ամսական 3000 
դրամ:  

     1)Ծաղկաձոր քաղաքում հաշվառում չունեցող մեկ երեխայի համար համայնքի կողմից մատուցած 
ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման  գումարի դրույքաչափը սահմանել 8000 դրամ: 

  2) Նույն ընտանիքից միաժամանակ մեկից ավելի երեխաների հաճախելու դեպքում երկրորդ և 
հաջորդ երեխաների համար համայնքի կողմից մատուցած ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման  գումարի դրույքաչափը սահմանել ամսեկան 1500 դրամ: 

<<ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ>> ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ  

ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ 
ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 

1. <<Ծաղկաձորի մանկական արվեստի դպրոց>> Համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության  ծառայություններից օգտվողների համար՝ համայնքի կողմից մատուցված 
ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման գումարի դրույքաչափը սահմանել ` 

N Բաժիններ 

Փոխհատուցման գումարի 

դրույքաչափը 

 (դրամ) 

1. Դաշնամուրի ուսուցում 2500 

2. Վոկալի ուսուցում 2500 

3. Ժողովրդական գործիքներ Չի փոխհատուցվում 

4. պարարվեստի ուսուցում 2 000 

6. կերպարվեստի ուսուցում 1500 

7. դիզայներության, կար ու ձևի ուսուցում 1000 

1) Նույն ընտանիքից միաժամանակ մեկից ավելի երեխաների հաճախելու և (կամ)նույն 
երեխայի` մեկից ավելի խմբակներ հաճախելու դեպքում գանձման ենթակա վճարները 
զեղչվում են 50 տոկոսի չափով:  

    2) Ծաղկաձոր համայնքում հաշվառում չունեցող երեխաների համար սույն Հավելվածի 2-րդ 
կետով սահմանված դրույքաչափերի  նկատմամբ կիրառել 1.5 գործակից: 

 



LUtuUqr'O 90

our\quenf zuuusl€h .tbququf h 20 1 9

rdiluquLh,tucsnLuShL 1f nh3€u2uoc
UUZLIULbI.Nh UUUhL

/ 9b1t. Ur@il,r Z Ulnhla3nhL3 U L

th\u{urp{hfl uShqtu\urh fhptrur\unullurprlurh rfiuutrtr,' ZurJuruururtrfr Zurhpurulhrnnrplurtr
ophhpfr 18-pr1hn4{u:6}r l-frtr rlurufr 11-p4 \hrnn{ h 28-p4 hn4tlurbfr l-}rh rluru}r 2-p4 \hurntl'

ZUUUgLgh UIIUQULhL OfOcItrU t'

1. UurfiurEnp hunlurltrpfr {h\urqurph2019 p{ur\uhf qui2untlulirb 4pnr-3pur2ur$p
uruhdurtrhl 290.000 (hp\nt- hurplnr-p frhtunr-tr hurqutp) Zurluruururhlr 2urhpurqhr.nnrplr.uLr

4pu11i:

zUUU3r.,€h .lbququf uf fdnht zurnhfdS n hLSuL

NCNCUUL LUIUUShOC LUIU Ul) USIU US b3
qufhq tru'Iul3uL



LUtuUqhO 9i

ourlqupn.C r' Zuuu3L€u.rtbsuf uLi.
uctuusuqugur' 20 1 9 rdququLr'

quGnr'8quo€c, uctuusullhSLbf h
tdilU€ULUqn, ZUUSr'€u8nI-5uqC b.l

qucsnLuShL .Irnh3€u?uobtc
ZUUSUSbI-Nh LIUUhL

/ 9tlt. Uflail,f Z UI-n bla3 m', L 3 U L

th\ur{urp{h1n{ uShrlu\urh fhpttut\unur{urprlurtr durufrlu Zurlururnrutr}r ZruLrpurqhrnnrplutr
ophtrpf 18-p4 hn4rluE[ l-fL iluuf 28-p4 \hun{ L 34-p4 hn4{ubfr 1-frh rlurufr 7-p4 \hLnm{ '

ZUlru8r,eh UqUqULbL OfOCOTU t'
1. lurumrumhl Our{urdnp}r hullurlhpurqhrnurpurhfr ur2}uulnur\urqLifr 2019 pLlurllLutrf

\urnmgrlubpp, u:2]urutnur\fgtrhplr pr{urpurbur\p, hururn}rprugmgur\p L ulu2rnnLrulfrtr

4pnr-lpur2ur{rhpp' hur ru&urlh hrutlhflubltpf:

2. Unrlh npn2nr-rlh ndfr rih2 L rlurhnul2019 prlur\urtrlr hnr-tniurplr 1-|rg:

zuuu3l"Ph 1bqu.{Uf utrdnl"c 2uf nl'fd€nbLSuL

nfnGUUL LUIUUSbOC LUtu U 1l US?U US b3
qul.r'q tru'Iul3uL



Zut{h1tltut I

quftnr'3quo€
ourlquenfF zuuu3l-Pu'tlbsufuLt' uctuusuqugl.rh

2USUUSULh ZULfU'rlbSIlr'r€uL ou.\qupnfh zuuuSLPu'[bsuruLh r{unnhSquu€nhu

CL.Iqtrrqnf,U h

U2fu unnur\ruqrffr \urnmgrlurbBurl frh urnnpurpurdurhmrl

1. Lhpplrhurnufnnf pudfL:

zuuuaLch'\bqu.[uf uffanhr zufnhr€nhL3uL



o
O
O
q)
N

o
oo
c!

o

q)

O
o
F-NN

o
O
N
N

(o
(o
N
N

O

NN

O

NN

(o
(o
NN NN

o
|r) |f) |r)

@

+

,1

o)
O
(o (o

(o

rj

F.
O)
N

(9
N OJ

O
N
N
N

N
N

oo
Nc\

O
N
N

O
N
N

oo
N
N

O
O
N
N

Oo
LO
@

o
lr)
@

Oo
rt)
@

a.+
(o

E,O .i N ni (t

3
,<

5
PI

=
ol

e3
=Eol

.E_

d

5

P.

Fjl '.1
pt;.]

J{ ,o

Pl!
FT

\I "O

?F
EA
=F

tF" P,F FF

7

^J
(D

.=

'ii
q

T

,1

e

t=,

1

NO

1

5_F2=

5

tr-
E
t

=j

E

F
E
e-

a

:f

E

F
E

d
3I

F

F

p

E-=
d

5

F

=J

-E

a
E7
F

trr
e
z
F

F

J

j

n

OJ

J

5

rt

o.J
5
J

F

N

ci.I

J! (t) LO l.- OJ
(r)

\
',lo

:r
"rltr,
{

otf
ii :J

ix
Iv)

N#

*i. F

AQ N

pal

HH C] o)

PF E E'

at ot gH
ff) Fi t-^

). =qt i N

h 1..)

N



m

q
m

q

C.

G

c.
5

o
o

o
o
to

o
(o

(f

o O

O
O
O()

O

o
Lc)
F-
@

o
F,
@

O

o
@

o
oo

O
rc)(o

O
o
LO(o O O

LO

O
O
O

c9
(f)

N

c!
c.l
(..1

(f,

EF
pl!

,<5

="=

FT

^J ,n N'o

o! ".1' =-5

rl

P
7
ts

F

E

5

E
2
F

F
q
F

F
aI

#

ts5

l

-E
o-

P
F

E.

I

+

o

trl

F

trr

5
@

F
91

3
\t

"5
-p
E

CJ

|f) F* o)

cr
5
v.
D

J)c
€.
ol.
J
m



LUtuUqhO 92

ou.\qupnf zutruSLeh zuuu3L€u3r,L
n? uflbqslu3hL

quguuqbtqnh|d3nhLLbfh
UCtuUSUqr'3Lbf r' 20 1 9 O.l.UquLI.

rdqu€uLuqe, ZUUST,€U8nh3uq C b'(
'uucsnLu3hL 1lnr.3€u?uob{- c

ZUUSUSbI-Nh UUUI.L

/ 9t\. ufla n r r 2 u rn h 03 n r\ L3 u L

th\ur{urprlhlm{ ushqur\urtr }rtrptur\urnunlurpriurtr rlurulrtrn Zuluutnurhf Zurhpurqhrnnrp;urh

ophbplr l8-pq hna{urEfr l-}rtr iluru]r 28-p4 \hrnn{, Zurluruururhfr Zurhpurqhurmp3urh \ppmplurh
'h qlrrnnrplurtr hurluu-rpurpfr 2007 prlur\urhlr hmtllurpfr Ze -h frltrl 29 hpur urLrnrl Lr

"Lruluuqqpngur\urb \ppnrplurh rhuufrh" Zurluruinurtrf Zurtrpurqhrnnr-ppuh opthpl-t

qurhurL2trhpn{ '

ZUUU3L€I' U{UC}UL['\, OfIIGOT-II t'

1. Zurutnuiurtl <<ou:fiurEnpfr trurluur4qpngur\urtr nr-un[lurtur\urh hururnururmplnr h>>

hunturlbpurlfrh n! unLupu{hL \urqrlu:'llhprqmp3urtr ru2}uururur\lrghhpb 2019 pLlu\uLt}t

prlurpu:hul1p, hururnlrpurgmgur\1 L qur2untrurSfrh 4pnr-lprulur+hFl' hulftu&ur3h

hullhllub 1-f:
2. Zuruururuihl <<Our{u:dnpf rlurtr\ur\urh urptlhuurfr 41qpng>> huLhu3Lpu-r1frh n:

urnhrnpurlfrh \urqtfur\hpqntpl:-rh ur2luuruur\frgLhph 2019 pr-lur\urtrlr prlurpurhru[p

huruurlrpurgnr-gurllp L qu2urntru4]rtr 4pnr-Spurlulfhpp' hurr-lur3'u-r1li hur{hflurE 2-}r:

3, Zururnururtl <<our4\urEnp \ntfnr-trur1 rntrurhunr-p1mL>> hulirulhBur3]rh nl urnhr.npuLl]rLr

\urqlu\hpqnr-p1urb ur2|uururur!]rgbtph 2019 fdlu\tutrlr p{urpurtrur\p, hururnfrpurgmgur\p

h qur2umtrur3frtr 4pntlpurSurlrhpl' hunfur&ur1tr hut{tflu8 3-f:
4. Unr-1tr npn2nr-rltr nr-dlr ilh2 t rltnhntd 2019 prlur\urtrfr hmtr{utp} i-fg:

Zuuug\,gh.l'bqu.Iuf ufonhf zulnhoSnhLSuL

nfn CUUL LUIUUq-bOC L UIU U1l USIU US b3
qunl'rr trU1UI-3UL



+
n

+

E

ra)
N ra)

@

N

o

N

a
@ N

o

+
e

N

o)

F

,!
@

N
o

tr)

o o

o la)\ rc
C\
c

La)- La) ta)-

?E

E

N

c-G
+

F

3

o

ts

=
E

E

I
q
a

3T

cts 9
a

c/-

N

J

.)

3rj
I
l
)

N N @ f.. o) o N

tsN

&e,
Q ,6.

55

AE
FN

qjr€,

E;<:.l

. cAq)(,
q2 |:c)

''{HQ

,!. 'i €

H ;: ..i
5prJ
- F\+ !l =4r-'!r 'r.iq)a - !a2^5 F! O)D;iH 5.4

FiC \ t:q ac
eao e, H

{: H }<

5-_ .j.i
55
D^t

rt



i
(4'

q

3
c
a-

)
5

5nI

\



,l5

,

c.

q
ci

+

5

o
(o

@

ooo
(o

@ @

i.I

o)

,!

F. n

ci N c\l

|r)

pii
.<2

1.

3

E

c9l

e'

F

E

j
4

a

o)

a

L
T

ts
j -)

d

I
=

:

I

j

I

+
r .J

N

N tr) f.r o)

N

t

e
;.J

EFE

l5g

;5;
d-q5

5 ! ii rr
p 

^ 
N:i

q-)P.P
FEqg
#olol:9
d6?F
-i._

AF&,

e <i(
! i'cr P
Cqq .n.lP-./ t 5
. ) ,t-
.aza P'-
Y!: r{ ,P A =!p.5 3 6!r?dgD +t+Dlr'J =. I J

=-r !
EIF ,

ilcR
a a"2
siN<

'j.i T

ci

5
9.
D,
c-

)
5

5



+

5

ro
ooo N

o

lr)

o

ra)
lr)

lr)
o)o

F.
@

N

)
)
CD

I
Jj

.1

N
cr,{

-

5

€

:

.3

5g t. |r) ()
N N

o
ra) o)

o,

oo

(o N

E9'
La)

FE

-l

ts

{

tsr
3

ts

€
+ +

a
F

JT

E

JT
ts

CJ

d-
p

N

N |.) @ @ or

^J

)

5N
C.F
dQc.L

LqEa-F

cl) J c.

D€LNEO

5'DQ

5br
"n t

5 cl? d)
. D4
: (/), q)

roq
D!N

D ,.7

u)Q r c.l
?9 c\.:'
ocl ir q)

i --9a

*-c g

-i^i S'



LUtuUqhO 93

ou.Iquanf zuuu3l.Ph uququLnh 2018

oququLh znqbutrbrh 29-r'rdr'q 84
nfnGUuL uba LtuSnr'uLbt qusufbt_nh

uuur'L

/ 9t11. Uflail'f 2 U r,O I,IN n k rc U L

r\h\u{urp{t1n{ <<Lnp ururfr{ fput{ut\urh tu\urtpfr rfuru}rh>> ophLpfr 33-pq L 34-1rr1

hnarlruEtrhpnrl

ZUUUgLgh UqUSULhL flfIlGIhU E'

LOurri\u-r&np hutfutllpf ur{urqurbnt 2018 pi{ut\uttut}r hn\nhdptpf 29-fr <<Zuriulhpu3ftr
uhrlru:\urtnr-plmh huilupr{nq hnrlu:du-rup $nluurbu\tlm rluru}rtr>> pfn{ 84 npn2ilLuh r1h2
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4frdnr- g' >> punhpn{.

2) npn2riurtr f-fh \hup purgbhl <<hnqunlurulr oqururqnpbrlurtr urprgmhur{hr.nnrplnrhp
purpS,purgtrhlnr- liqurururqnq> > Furnhpnq:

ZUUUS\"Ph .Ibqu.Iuf f zufnhfd€nr.L3uL

nfnCUUL LUtu US.bOC L UIUU'|) USIU US b3
qufr'q Fu'IuI-3uL



LUIuUqf'O'94

ou1quenf zuuusL€h
UbOUrrULnr.r€nhL ZUUU|.{n'I

ZII'LUUUUC UdnhmUghL r{Uf qnq
OSUfbLnr. b.I UbqLUfqU3hL qh.l,

uu2uuLblnr'uuur'L

/ thlt. Uflanh? 2 U?n ho3 n r,Lg U L

| 40/6

tl

tl

0,2 hur rr

ll

ii so+eooo 22 rur.rLt ,,

Zulnm\
quhqurh{n4, hurtqurn}r

'Lh\ullurprlhlnrl <Shqur\$h lrLpllu\unur{urpilurtr r-turulrlu ophtrplr 1B-p4 hn4rlru6f

l-frtr rluu]r 2l-p4 \h*4'

ZUUU3LPF UqUqULhL OfflGflr-U t
l. U6n44u1frtr llurnqn{ omunbt hutltulLptulfit ubqhuluunLpJntU hurtlupLlnq hbLntrlu.rl
hn4uduul'

rr rr - - rr Luulnurtruthh h cnnbulnllurhurtr 'r tlhULurntrurhtrrr 2uurufruuh buruohh I ?ufin rl
r --t----r- ---o-- rr -'-' rr h2urhurUnrpjD t[ r' qhtrB

I p.Ollllqudrn,

ll Surtrd,urnrlmpfr {rnqnS, pltq ii

2. Un;L npn2ntrfir nr-dlr tth2 L durtntl qurhlrg:
a

2UUU3\,Ph rlbqu'lun Uf fdnf .f ZUf nhf€nf 'L3UL

Nfl1 CUUL LUIUUqFAC L Ufu UA USf U US b3
qufhl{ FutuL3uL



LUtuUqhO 95

2UIIU3L€UAhL UbourruLnr.r€fi hL
ZUUUf.ln.I Zn.IUUUUbf C nh.\.\uqh

qu&uf}€oq nf .fibu cL.II.u3Lnr'u'
osu1-bT_nh uuuhL

I gtb. UfIan ht 2 u rn rp9 n h L 3 u L
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21-p4 \hurn{ b 2nqurlfrh opttruqppfr 65-p4 hn4rlurbm{
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