
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի

վարչական տարածքում համայնքի կողմից մատուցվող աղբահանության 

ծառայության դիմաց գանձվող տեղական վճարների 2015 թվականի

դրույքաչափերը

հ/հ Վճարողներ Հաշվարկման եղանակը և մեթոդը Նշումներ

1

Բազմաբնակարան 

շենքի բնակարան, 

հանրակացարան

համայնքում անձնագրային 

հաշվառման կանոններով ըստ 

հասցեում հաշվառում ունեցող 

յուրաքանչյուր բնակչի հաշվարկով 

ամսական 100 (մեկ հարյուր) ՀՀ 

դրամ:

2
Բնակելի տներ առանց 

հողամասի

համայնքում անձնագրային 

հաշվառման կանոններով ըստ 

հասցեում հաշվառում ունեցող 

յուրաքանչյուր բնակչի հաշվարկով 

ամսական 100 (մեկ հարյուր) ՀՀ 

դրամ:

3

Խանութ (մթերային, 

տնտեսական և 

կենցաղային քիմիայի 

ապրանքներ 

վաճառող)

30-50 քմ ընդհանուր մակերես 

ունեցող խանութի համար 3000 

(երեք հազար) ՀՀ դրամ, 50 քմ 

ընդհանուր մակերեսը 

գերազանցող ընդհանուր մակերես 

ունեցող խանութների դեպքում` 

գերազանցող յուրաքանչյուր 1 քմ-ի 

համար լրացուցիչ 40 (քառասուն) 

ՀՀ դրամ:

Հաշվարկված է, որ մինչև 50 քմ 

ընդհանուր մակերես ունեցող սույն 

խմբին պատկանող խանութը 

ամսական առնվազն կարող է 

առաջացնել 1.0խմ աղբ, իսկ 50քմ 

մակերեսն գերազանցելու դեպքում 

գերազանցող յուրաքանչյուր 75քմ 

ընդհանուր մակերեսն առնվազն 

կարող է առաջացնել  լրացուցիչ 1խմ 

աղբ ամսական::

4
Տաղավարներ և 

մթերային խանութներ

Մինչև 30 քմ ընդհանուր մակերես 

ունեցող տաղավարի աղբի վարձը 

սահմանել ամսական 1.500 (մեկ 

հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ:

Կենցաղային աղբ

Ոչ կենցաղային աղբ, ձեռնարկատիրական  գործունեությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների 

համար



5

Շինանյութի խանութ,    

ծաղիկ-ծաղկեպսակի 

խանութ

մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես 

ունեցող խանութի համար 4000 

(չորս հազար) ՀՀ դրամ, 50 քմ 

մակերեսը գերազանցող 

ընդհանուր մակերես ունեցող 

խանութների դեպքում` 

գերազանցող յուրաքանչյուր 1 քմ-ի 

համար լրացուցիչ 50 (հիսուն) ՀՀ 

դրամ:

Հաշվարկված է, որ մինչև 50 քմ 

ընդհանուր մակերես ունեցող սույն 

խմբին պատկանող խանութը 

ամսական առնվազն կարող է 

առաջացնել 1,4 խմ աղբ, իսկ 50քմ 

մակերեսն գերազանցելու դեպքում 

գերազանցող յուրաքանչյուր 60քմ 

ընդհանուր մակերեսն առնվազն 

կարող է առաջացնել լրացուցիչ 1խմ 

աղբ:

6

Այլ խանութներ 

(վերոնշյալ 4 և 5 

կետերում չնշված)

մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես 

ունեցող խանութի համար 3000 

(երեք հազար) ՀՀ դրամ, 50 քմ 

ընդհանուր մակերեսը 

գերազանցող ընդհանուր մակերես 

ունեցող խանութների դեպքում` 

գերազանցող յուրաքանչյուր 1 քմ-ի 

համար լրացուցիչ 40 (քառասուն) 

ՀՀ դրամ:

Հաշվարկված է, որ մինչև 50 քմ 

ընդհանուր մակերես ունեցող սույն 

խմբին պատկանող խանութը 

ամսական առնվազն կարող է 

առաջացնել 1.0խմ աղբ, իսկ 50քմ 

մակերեսն գերազանցելու դեպքում 

գերազանցող յուրաքանչյուր 75քմ 

ընդհանուր մակերեսն առնվազն 

կարող է առաջացնել լրացուցիչ 1խմ 

7

Դեղատուն 

(բացառապես 

գործունեության 

ընթացքում առաջացող 

կենցաղային և ոչ 

կենցաղային աղբի 

համար, որն չի 

ներառում վնասակար 

թափոնները)

մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես 

ունեցող դեղատան համար 4000 

(չորս հազար) ՀՀ դրամ, 50 քմ 

ընդհանուր մակերեսը 

գերազանցող ընդհանուր մակերես 

ունեցող դեղատների դեպքում` 

գերազանցող յուրաքանչյուր 1 քմ-ի 

համար լրացուցիչ 50 (հիսուն) ՀՀ 

դրամ:

Հաշվարկված է, որ մինչև 50 քմ 

ընդհանուր մակերես ունեցող 

դեղատունը ամսական առնվազն 

կարող է առաջացնել 1 խմ աղբ, իսկ 

50քմ մակերեսն գերազանցելու 

դեպքում գերազանցող յուրաքանչյուր 

60քմ ընդհանուր մակերեսն 

առնվազն կարող է առաջացնել 

լրացուցիչ 1խմ աղբ:

8

Վարսավիրանոց, 

գեղեցկության սրահ, 

կենցաղային իրերի 

վերանորոգման 

արհեստանոցներ և այլ 

կենցաղային 

սպասարկում

1000 (մեկ 

հազար)դրամ/(մասնագիտական 

աշխատող)

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 3 

մասնագիտական աշխատող 

յուրաքանչյուր ամիս կարող է 

առաջացնել առնվազն 1խմ աղբ:

9 Բենզալցակայաններ
2000 (երկու 

հազար)դրամ/խողովակ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 1 

խողովակով սպասարկման 

արդյունքում մեկ ամսվա ընթացքում 

առնվազն կարող է առաջանալ 0.7խմ 

աղբ:



10 Գազալցակայաններ
3000 (երեք 

հազար)դրամ/խողովակ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 1 

խողովակով սպասարկման 

արդյունքում մեկ ամսվա ընթացքում 

առնվազն կարող է առաջանալ 1.0խմ 

աղբ:

11
Ավտոտեխսպասարկմ

ան կայաններ

3000 (երեք 

հազար)դրամ/(սպասարկման կետ)

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

մեկ սպասարկման կետը մեկ ամսվա 

ընթացքում առնվազն կարող է 

առաջանալ 1խմ աղբ:

12

Հասարակական 

սննդի և զվարճանքի 

օբյեկտներ 

(ռեստորան, սրճարան, 

արագ սննդի 

օբյեկտներ, ճաշարան, 

բար, դիսկո-բար, 

գիշերային ակումբ, 

բիլիարդ, խաղային 

ատրակցիոններ և 

այլն)

մինչև 100(մեկ հարյուր) քմ 

ընդհանուր մակերես ունեցող 

օբյեկտների համար 8000 (ութ 

հազար) ՀՀ դրամ, 100 քմ 

մակերեսը գերազանցող 

ընդհանուր մակերես ունեցող 

օբյեկտների դեպքում` 

գերազանցող յուրաքանչյուր 1 քմ-ի 

համար լրացուցիչ 40 (քառասուն) 

ՀՀ դրամ:

Հաշվարկված է, որ մինչև 100քմ 

ընդհանուր մակերես ունեցող 

օբյեկտը ամսական առնվազն կարող 

է առաջացնել 2,70 խմ աղբ, իսկ 

100քմ մակերեսն գերազանցելու 

դեպքում գերազանցող յուրաքանչյուր 

75քմ ընդհանուր մակերեսն առնվազն 

կարող է առաջացնել  լրացուցիչ 1խմ 

աղբ:

13
Հյուրանոցներ, 

մոթելներ
500 (հինգ հարյուր)դրամ/սենյակ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 6 

հատ սենյակը առնվազն կարող է 

առաջացնել 1խմ աղբ:

14

Առանձին գործող 

բաղնիքներ, 

շոգեբաղնիքներ

50 (հիսուն)դրամ/քմ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 60 

քմ ընդհանուր մակերեսն առնվազն 

կարող է առաջացնել 1խմ աղբ:

15
Գյուղատնտեսական 

ապրանքների շուկա 
30(երեսուն) դրամ/քմ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

100 քմ ընդհանուր մակերեսն 

առնվազն կարող է առաջացնել 1խմ 

աղբ:

16 Տոնավաճառ 10(տասը)դրամ/քմ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

300 քմ ընդհանուր մակերեսն 

առնվազն կարող է առաջացնել 1խմ 

աղբ:



17

Բանկեր, վարկային 

կազմակերպություննե

ր

80 (ութսուն)դրամ/քմ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 40 

քմ ընդհանուր մակերեսն առնվազն 

կարող է առաջացնել 1խմ աղբ:

18

Երկաթգծի 

կայարաններ, 

ավտոկայարաններ, 

օդանավակայան

20(քսան)դրամ/քմ (մակերեսը 

վերաբերվում է բացառապես 

շինություններին)

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

150 քմ ընդհանուր մակերեսն 

առնվազն կարող է առաջացնել 1խմ 

աղբ:

19

Գործարաններ, 

արտադրամասեր, 

արտադրական 

նշանակությամբ 

առանձնացված 

ստորաբաժանումներ 

(ցեխ, վերանորոգման 

կետ և այլն) 

բացառապես անվնաս 

արտադրական աղբի 

աղբահանության 

մինչև 200քմ արտադրական կամ 

սպասարկման մակերես ունեցող 

օբյեկտների համար 15000 

(տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ, 

200քմ գերազանցող 

սպասարկման մակերես ունեցող 

օբյեկտների համար գերազանցող 

յուրաքանչյուր 1քմ-ի համար 

լրացուցիչ 30 (երեսուն) ՀՀ դրամ

Հաշվարկված է, որ մինչև 200 քմ 

արտադրական կամ սպասարկման 

մակերես ունեցող օբյեկտը ամսական 

առնվազն կարող է առաջացնել 5 խմ 

աղբ, իսկ 200քմ մակերեսն 

գերազանցելու դեպքում 

գերազանցող յուրաքանչյուր 100քմ 

արտադրական կամ սպասարկման 

մակերեսն առնվազն կարող է 

առաջացնել  լրացուցիչ 1խմ աղբ:

20

Առանձնացված 

պահեստային 

տարածքներ

30(երեսուն)դրամ/քմ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

100 քմ ընդհանուր մակերեսն 

առնվազն կարող է առաջացնել 1խմ 

աղբ:

21
Թատրոններ, 

կինոթատրոններ
40(քառասուն) դրամ/նստատեղ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 75 

նստատեղ առնվազն կարող է 

առաջացնել 1խմ աղբ ամսական:



22

Ձեռնարկատիրական 

գործունեություն 

իրականացնող 

տնտեսվարող 

սուբյեկտների  ինչպես 

նաև պետական 

մարմինների 

առանձնացված 

գրասենյակներ, 

սպասարկման 

կենտրոններ, շահույթ 

չհետապնդող 

կազմակերպություննե

ր, դրանց 

առանձնացված 

ստորաբաժանումներ և 

(կամ) գրասենյակներ 

50 (հիսուն)դրամ/քմ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 60 

քմ ընդհանուր մակերեսն առնվազն 

կարող է առաջացնել 1խմ աղբ 

ամսական:

23

ՈՒսումնական 

հաստատություններ, 

բացի դպրոցներից

30(երեսուն) դրամ/(աշխատող և 

ուսանող)/

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

100 աշխատող և ուսանող իրար հետ 

միասին  կարող են առաջացնել  

առնվազն 1խմ աղբ ամսական

24

Առողջապահական 

հիմնարկներ, բացի 

առանձնացված 

ատամնաբուժարաննե

րը (բացառապես 

կենցաղային և ոչ 

կենցաղային աղբի, 

որն իր մեջ չի 

ներառում 

մասնագիտական 

գործունեության 

ընթացքում 

առաջացած 

թափոնները, 

աղբահանության 

30(երեսուն) դրամ/քմ

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

100 քմ ընդհանուր մակերեսն 

առնվազն կարող է առաջացնել 1խմ 

աղբ ամսական:

25
Ատամնաբուժարաննե

րը

Յուրաքանչյուր 1 աթոռի համար 

1500 (մեկ հազար հինգ 

հարյուր)դրամ

Հաշվարկված է, որ 1  հատ 

մասնագիտական աթոռ ունեցող 

ատամնաբուժարանները մեկ ամսվա 

ընթացքում կարող են առաջացնել 

առնվազն 0.5 խմ աղբ.



26
Դպրոցներ` այդ թվում 

գիշերօթիկ

30 (երեսուն)(դրամ/(աշխատող և 

աշակերտ)

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

100 հարյուր) հոգի` աշխատող և 

աշակերտ, իրար հետ միասին մեկ 

ամսվա ընթացքում առնվազն կարող 

է առաջացնել 1խմ աղբ:

27

Մասնագիտական 

դպրոցներ` 

երաժշտական, սպորտ 

և այլն

30 (երեսուն)դրամ/(աշխատող և 

սան)

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

100 (հարյուր) հոգի` աշխատող և 

սան, իրար հետ միասին մեկ ամսվա 

ընթացքում առնվազն կարող է 

առաջացնել 1խմ աղբ:

28 Մանկապարտեզներ
20 (երեսուն)դրամ/(աշխատող և 

երեխա)

Հաշվարկված է, որ յուրաքանչյուր 

150 (մեկ հարյուր հիսուն) հոգի` 

աշխատող և երեխա, իրար հետ 

միասին մեկ ամսվա ընթացքում 

առնվազն կարող է առաջացնել 1խմ 

աղբ:

29

Շինարարական և 

խոշոր եզրաչափի աղբ 

առաջացնողներին 

աղբի աղբահանության 

թույլտվության համար

5000(հինգ հազար) դրամ/մեքենա
Անկախ մեքենայի 

բեռնատարողությունից

30

ՀՀ ԶՈՒ-ի և ՌԴ ԶՈՒ-ի 

զորամասեր և դրանց 

սպասարկող զինված 

ուժերի 

ենթակայության տակ 

գտնվող այլ 

կազմակերպություննե

ր, հիմնարկներ, 

ստորաբաժանումներ 

3000(երեք հազար)դրամ/խմ

Վճարների չափը` համաձայն կնքված 

պայմանագրերի, որի հաշվարկման 

հիմք է հանդիսանում փաստացի 

կատարված չափագրումները:

*Եթե աղբահանության վճար վճարողը նույն անշարժ գույքի տարածքում իրականացնում է իրարից 

տարբերվող գործունեությններ, որոնց համար սահմանված է աղբահանության վճարի հաշվարկման 

տարբեր եղանակներ և դրույքաչափեր, ապա գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի համար 

հաշվարկվում է աղբահանության առանձին վճար:



**Եթե աղբահանության վճար վճարողը նույն անշարժ գույքի տարածքում` չառանձնացված 

սրահներով, իրականացնում է վերոնշյալ 4,5 և 6 կետերում նշված առևտրային գործունեություն, ապա 

աղբահանության վճարի հաշվարկման հիմք հանդիսացող հաշվարկային միավորը ձևավորվում է 

թվաբանական միջինի ստացման եղանակով:


