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î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñ 

 
         1. Հայաստանի  Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  հաստատված 

ճարտարապետաշինարարական  նախագծին  համապատասխան`նոր շենքերի, 

շինությունների(ներառյալ ` ոչ  հիմնական) շինարարություն (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  և  հասարակական  և  արտադրական  նշանակության  օբյեկտների  

համար`  15000 (տասնհինգ հազար)  Հայաստանի Հանրապետության  դրամ, 

        2)   սույն  կետի  �ա�  ենթակետով  չնախատեսված  օբյեկտների   համար, 

        3)  201-ից  մինչև  500 քառակուսի  մետր  ընդհանուր  մակերես  ունեցող  օբյեկտների       

համար` 30000 (երեսուն հազար)  Հայաստանի Հանրապետության  դրամ, 

        4) 501-ից  մինչև  1000 քառակուսի  մետր  ընդհանուր  մակերես  ունեցող  օբյեկտների       

համար` 50000 (հիսուն հազար)  Հայաստանի Հանրապետության  դրամ,         

      5) 1001-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 

50000 (հիսուն հազար) Հայաստանի Հանրապետության  դրամ, 

      6) 3001-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 100000 

(մեկ հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության  դրամ, 
      ոչ   հիմնական   շինությունների   տեղադրման  համար, 

        7) մինչև   20   քառակուսի  մետր  ընդհանուր  մակերես  ունեցող   օբյեկտների   համար`   3000 

(երեք հազար) Հայաստանի Հանրապետության  դրամ, 

        8) 20  և  ավելի  քառակուսի  մետր  ընդհանուր  մակերես  ունեցող  օբյեկտների    համար` 5000 

(հինգ հազար)  Հայաստանի Հանրապետության  դրամ: 

        2. Համայնքի վարչական  տարածքում շենքերի, շինությունների,քաղաքաշինական  այլ 

օբյեկտներիվերակառուցման,ուժեղացման,վերականգնման,արդիականացման  

աշխատանքների(բացառությամբ  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված` 

շինարարության   թույլտբություն  չպահանջվող  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   նշանակությոան  փոփոխություն` 3000 (երեք 

հազար) Հայաստանի Հանրապետության  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  սենքերի  գործառական   նշանակությոան  



փոփոխություն, ապա ,  բացի  սույն  կետի   �ա�  ենթակետով  սահմանված  դրույքաչափի, 
կիրառվում են  նաև  նոր  շինարարության  համար  սույն  բաժնի  1-ին  կետով   սահմանված  

նորմերը` օբյեկտի    ընդհանուր  մակերեսի   կամ  շենքերի  շենքերի  գործառական   

նշանակության  փոփոխության   մասով, 

        3)  նախատեսվում  է  միայն  կցակառույցների,վերնակառույցների, շենքի  գաբարիտային  

չափերն  ընդլայնող  այլ  կառույցների(այդ  թվում`ստորգետնյա)շինարարություն կամ  սենքերի 

գործառական  նշանակությոան  փոփոխությոուն ,ապա, որոշման  իմաստով,այն   համարվում  է  

նոր  շինարարություն, որի  նկատմամբ  կիրառվում  են  նոր  շինարարության  համար  սույն  բաժնի  

1-ին  կետով   սահմանված  նորմերը: 

        3. Համայնքի   վարչական   տարածքում  շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական  այլ  

օբյեկտների քանդման   թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  սահմանվում  է  5000 (հինգ 

հազար) Հայաստանի Հանրապետության  դրամ:  
        4. Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` 

        1) á·»ÉÇó և ալկոհոլային ËÙÇãùÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ` 

12500 (ï³ëÝ»ñÏáõ Ñ³½³ñ ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ) Հայաստանի Հանրապետության  ¹ñ³Ù, 

        2) ÍË³ËáïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ í³×³éùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ`  

12500 (ï³ëÝ»ñÏáõ Ñ³½³ñ ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ) Հայաստանի Հանրապետության  ¹ñ³Ù:  

        5. Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 
        1) µ³óûÃÛ³ ³é¨ïáõñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` 200 (երկու Ñ³ñÛáõñ) Հայաստանի Հանրապետության  ¹ñ³Ù` մեկ 

քառակուսի մետրի համար, 

       2) Ñ»ÕáõÏ í³é»ÉÇùÇ, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ 

առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային 

գազերի և ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրքը ÁÝÃ³óÇÏ 

ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 300000 (»ñ»ù Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ) Հայաստանի Հանրապետության  
¹ñ³Ù, 

       3) խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 

տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է` 30000 (երեսուն հազար) 

Հայաստանի Հանրապետության  դրամ, 

     4) համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության 

համար տեղական տուրքը յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանվում է` 
      հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման դեպքում` 

յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` 9000 (ինը հազար) Հայաստանի Հանրապետության  դրամ. 

     ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման 

դեպքում` յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` 1500 (մեկ հազար հինգ հարյուր) Հայաստանի 

Հանրապետության  դրամ: 
        6. Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇó å³ïñ³ëïí³Í Çñ»ñÇ Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïñÇ 
³éáõí³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 

50000 (ÑÇëáõÝ Ñ³½³ñ) Հայաստանի Հանրապետության  ¹ñ³Ù: 

        7. Համայնքի ավագանու կողմից սահմանված համայնքային սեփականությունը հանդիսացող 

ընդհանուր օգտագործման փողոցներում կազմակերպված վճարովի ավտոկայանատեղերում 

ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա կցորդը կայանելու համար տեղական տուրքը 

սահմանվում է` 

        1) յուրաքանչյուր մեկ ժամվա համար` 100 (մեկ հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության  

դրամ, 

        2) յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար` 1250 (մեկ հազար երկու հարյուր հիսուն) Հայաստանի 

Հանրապետության  դրամ, 



        3) մեկ շաբաթվա համար` 2500 (երկու հազար հինգ հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության  
դրամ, 

        4) մեկ ամսվա համար` 12500 (տասներկու հազար հինգ հարյուր) Հայաստանի 

Հանրապետության  դրամ, 

        5) մեկ տարվա համար` 50000 (հիսուն հազար) Հայաստանի Հանրապետության  դրամ: 

 
        8. Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` ³é¨ïñÇ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç, ½í³ñ×³ÝùÇ, ß³ÑáõÙáí Ë³Õ»ñÇ ¨ 
íÇ×³Ï³Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ, µ³ÕÝÇùÝ»ñÁ (ë³áõÝ³Ý»ñÁ), Ë³Õ³ïÝ»ñÁ Å³ÙÁ  
24.00-Çó Ñ»ïá ³ßË³ï»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` 

        1) ³é¨ïñÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 75000 (ÛáÃ³Ý³ëáõÝÑÇÝ· Ñ³½³ñ) Հայաստանի 

Հանրապետության  ¹ñ³Ù, 

        2) Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ¨ ½í³ñ×³ÝùÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 150000 (Ù»Ï Ñ³ñÛáõñ ÑÇëáõÝ Ñ³½³ñ) 
Հայաստանի Հանրապետության  ¹ñ³Ù, 

        3) µ³ÕÝÇùÝ»ñÇ (ë³áõÝ³Ý»ñÇ) Ñ³Ù³ñ` 300000 (»ñ»ù Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ) Հայաստանի 

Հանրապետության  ¹ñ³Ù, 

        4) Ë³Õ³ïÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` 1000000 (Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ) Հայաստանի Հանրապետության  
¹ñ³Ù, 

        5) ß³ÑáõÙáí Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` 500000 (ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ) Հայաստանի 

Հանրապետության  ¹ñ³Ù, 

        6) íÇ×³Ï³Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` 200000 (»ñÏáõ Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ) Հայաստանի 

Հանրապետության  ¹ñ³Ù: 

         9. Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹ ï»Õ³¹ñ»Éáõ 

ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Ï ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñÇ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿՝ 
         1) ³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ ëåÇñïÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ 20 Í³í³É³ÛÇÝ ïáÏáë ³ñï³¹ñ³Ýù ·áí³½¹áÕ 

³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ` 2500 (երկու Ñ³½³ñ հինգ հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության  
¹ñ³Ù, 
         2) ÃáõÝ¹ ³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ (ëåÇñïÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 20 ¨ ³í»ÉÇ Í³í³É³ÛÇÝ ïáÏáë) ³ñï³¹ñ³Ýù 

·áí³½¹áÕ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ` 4000 (չորս Ñ³½³ñ) Հայաստանի Հանրապետության  ¹ñ³Ù, 

        3) ³ÛÉ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ` 1000 (մեկ հազար) Հայաստանի Հանրապետության  ¹ñ³Ù, 

        4) ¹³ï³ñÏ ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ՝ 1000 (Ù»Ï Ñ³½³ñ) Հայաստանի 

Հանրապետության  ¹ñ³Ù: 

        10. Ð³Ù³ÛÝùÇ ³ñËÇíÇó ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñ ¨ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` մինչև ներառյալ երկու թերթերի 

համար` 1000 (մեկ Ñ³½³ñ) Հայաստանի Հանրապետության  ¹ñ³Ù, երեքից ներառյալ հինգ 

թերթերի համար` 2000 (երկու հազար) Հայաստանի Հանրապետության  դրամ, վեցից ներառյալ 

տաս թերթերի համար` 3000 (երեք հազար) Հայաստանի Հանրապետության  դրամ, տասնմեկ և 

ավելի թերթերի համար` 5000 (հինգ հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ: 

    Հայաստանի Հանրապետության համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում 

օգտագործելու թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում 

է` 100000 (մեկ հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ: 
        11. Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ñ¹³ï³ñ ï³ùëáõ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ »ñÃáõÕ³ÛÇÝ ï³ùëÇÝ»ñÇ) 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 

ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 10000 (ï³ëÁ Ñ³½³ñ) Հայաստանի Հանրապետության ¹ñ³Ù: 

 
 
 
 
 
 



î»Õ³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇ  ¹ñáõÛù³ã³÷»ñ 
        1. Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ßÇÝáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÁ ÷á÷áËáÕ 
í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 

Ùß³Ï»Éáõ ¨ Ñ³ëï³ï»Éáõ համար` տեղական ինքնակառավարման մարմնի մատուցած 

ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճարը սահմանվում է 10000 (տաս հազար) 

Հայաստանի Հանրապետության դրամ:  

        2. Գյումրի  քաղաքի  վարչական  տարածքում  ավարտված  շինարարության  շահագործումը  
փաստագրելու  համար  տեղական  վճարը   սահմանվում  է` 

        1) մինչև  200 քառակուսի  մետր  ընդհանուր  մակերես  ունեցող  անհատական  բնակելի, այդ   
թվում`այգեգործական  (ամառանոցային)   տների , ոչ   հիմնական   շինությունների   տեղադրման, 
ինչպես  նաև  մինչև  100  քառակուսի  մետր  ընդհանուր  մակերես  ունեցող  և  հասարակական  և  
արտադրական  նշանակության  օբյեկտների  համար`10000 (տաս հազար) Հայաստանի 
Հանրապետության  դրամ, 
        2)  սույն  կետի  �ա�  ենթակետով  չնախատեսված  օբյեկտների   համար, 

        3) 100-ից  մինչև  500 քառակուսի  մետր  ընդհանուր  մակերես  ունեցող  օբյեկտների       

համար` 20000 (քսան հազար)  Հայաստանի Հանրապետության դրամ, 

       4)   501-ից  մինչև  1000 քառակուսի  մետր  ընդհանուր  մակերես  ունեցող  օբյեկտների       

համար` 35000 (երեսուն հինգ հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ, 

        5)   1001  և  ավելի  քառակուսի  մետր  ընդհանուր  մակերես  ունեցող  օբյեկտների       համար`  

50000 (հիսուն հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ: 

        3. Գյումրի  քաղաքի   տեղական  ինքնակառավարման  մարմինների  տնօրինության  և  

օգտագործման   տակ  գտնվող  հողերը  հատկացնելու, հետ  վերցնելու  և  վարձակալության  
տրամադրելու  և  այլ  նման  աշխատանքների  համար` տեղական  ինքնակառավարման  մարմնի  

մատուցած  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  վճարը  սահմանվում  է`  15000 

(տասնհինգ հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ: 

       4. Գյումրի  քաղաքի   տեղական  ինքնակառավարման  մարմինների   կողմից  մրցույթներ  և  
աճուրդներ  կազմակերպելու  հետ  կապված  ծախսերի  փոխհատուցման   համար   վճարը  
սահմանվում   է` 30000  (երեսուն հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ: 

       5. Գյումրի  քաղաքի   վարչական տարածքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից կառուցապատողների միջոցներով շինարարական աշխատանքներ իրականացման 
ընթացքում, օբյեկտների հարակից տարածքներում և փողոցներում սանիտարական մաքրման 
գործընթացը կազմակերպելու նպատակով, շինարարության թույլտվություն ձեռք բերելու 
ժամանակ գանձվող տեղական վճարը սահմանվում  է` 
      1) պետական   կամ  պետականին   հավասերացված  ծրագրերի   համար` կապալի  

պայմանագրային   գնի   0.1% - ի  չափով, 

      2)   այլ   կառուցապատողների    համար, 
       3)  նախահաշվային   փաստաթղթեր  ներկայացնելու  դեպքում` նախահաշվային  արժեքի     

0.1% - ի  չափով, 

       4)   նախահաշվային   փաստաթղթերի    բացակայության   դեպքում` ՀՀ  քաղաքաշինության   

նախարարության  �ՀՀ տարածքում  կառուցվող  շենքերի, կառուցվածքների  և  շինարարական  

աշխատանքներիտեսակներ�  արժեքի   խոշորացված  ցուցանիշների   ժողովածուի   համաձայն  

հաշվարկված   շինարարական  աշխատանքների  արժեքի   0.1% - ի  չափով: 

       6. Համայնքի կողմից անշարժ գույքի հասցեի տրամադրման դիմաց գանձվող վճարը 

սահմանվում է 1000 (մեկ հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ: 

 


