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ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հոդված 1. Օրենքի նպատակը և կարգավորման առարկան 
  

1. Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առևտրի, 
հանրային սննդի և կենցաղային և սահմանափակման ենթակա ծառայությունների 
(այսուհետ` առևտրի և ծառայությունների) ոլորտի պետական կառավարման հիմքերը, այդ 
ոլորտում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
լիազորությունները և ուղղված է առևտրի և ծառայությունների ոլորտում իրականացվող 
գործունեության կանոնակարգմանը, ինչպես նաև սպառողների իրավունքների 
պաշտպանության ապահովմանը: 

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող առևտրի և 
ծառայությունների գործունեությունը կարգավորվում է սույն օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ 
օրենքներով, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` նաև իրավական այլ ակտերով, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

3. Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով իրականացվող 
առևտրի և ծառայությունների հետ կապված հարցերը կարգավորվում են Օրենքի 4.1-ին 
գլխով: Օրենքի 4.1-ին գլխի կանոնները կիրառելի են հեռուստատեսային առևտրի 
նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով, կամ եթե նշված կանոնների 
կիրառումը չի հակասում դրա էությանը: 

(1-ին հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-117-Ն) 
 

«ԳԼՈՒԽ 4.2 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հոդված 15.2․ Հիմնական հասկացություններ 

1. Սույն օրենքի իմաստով սահմանափակման ենթակա ծատայությունների հիմնական 
հասկացություններն են՝  

Սահմանափակման ենթակա ծառայություն` սպառողների ժամանցի և հանգստի 
անցկացման պահանջների բավարարմանն ուղղված որոշ ծառայությունների համալիր, 
որոնք մատուցվում են սույն օրենքով սահմանված սահմանափակման ենթակա 
ծառայությունների օբյեկտներում:: 



Սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ` կարաոկե, դիսկոտեկ, 
հեստապարային ակումբ, բաղնիք, շոգեբաղնիք, սաունա:: 

Կարաոկե` սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, որտեղ հաճախորդը` 
օգտագործելով նախապես ընտրված երգի ինտերակտիվ նվագակցությունը ցուցադրում է 
սիրողական  երգեցողություն : 

Դիսկոտեկ` սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, որտեղ բարդ 
ձայնային և լուսավորման համակարգերի ներքո, պարահրապարակի առկայությամբ, 
պարերի ուղեկցությամբ, ինչպես նաև վերարտադրված երաժշտության մատուցմամբ, 
կազմակերպվում են միջոցառումներ։ 

Հեստապարային ակումբ` սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, որտեղ 
կազմակերպվում է հեստապար: 

Հեստապար` պարերով և (կամ) երաժշտությամբ ուղեկցվող բեմական ներկայացում, 
որի մասնակիցները ներկայացման  ընթացքում աստիճանաբար մասամբ կամ լրիվ  
մերկանում են : 

Բաղնիք, սաունա և շոգեբաղնիք՝  «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված 
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների մաս չկազմող սահմանափակման ենթակա 
ծառայության օբյեկտ։  
Սույն կետի իմաստով հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի մաս չի համարվում 
հյուրանոցատիպ հանգրվանում մատուցվող ծառայությունը, որտեղ մատուցվող 
ծառայությունները չեն ներառում առնվազն մեկ գիշերակաց կամ չի վարվում հաճախորդի 
կամ հաճախորդի համար ամրագրում կատարող անձի վերաբերյալ տվյալների պատշաճ 
տեղեկատվության (ֆիզիկական անձանց համար՝ անձնագրային, իրավաբանական անձանց 
համար պետական գրանցման տվյալներ, ինչպես նաև հյուրանոցային համարի ամրագրման 
և զբաղեցման ժամկետների վերաբերյալ) ստացման և պահպանման գործավարություն: 
Հոդված 15.3․ Սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտներին ներկայացվող 
պահանջները 

1. Սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտները` կարաոկեն, դիսկոտեկը, 
հեստապարային ակումբը, սաունան, բաղնիքը և շոգեբաղնիքը բազմաբնակարան շենքի 
բնակելի և (կամ) ոչ բնակելի տարածքում, ինչպես նաև  կրթական և պատմամշակութային 
հաստատությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
վարչական շենքերի, հիվանդանոցների տարածքներում տեղակայելն արգելվում է:  

2. Սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների (կարաոկե, դիսկոտեկ, 
հեստապարային ակումբ, բաղնիք, սաունա և շոգեբաղնիք) գործունեության թույլտվությունը 
տրամադրում է համայնքի ղեկավարը, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետը: 

3. Սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների (կարաոկե, դիսկոտեկ, 
հեստապարային ակումբ, բաղնիք, սաունա և շոգեբաղնիք) տեղակայմանը ներկայացվող 
պահանջները սահմանում է համայնքի ավագանին: 

Հոդված 3. Անցումային դրույթներ 



1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ 
տարի հետո:  

2. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով լրացվող 15.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ուժի մեջ է 
մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ին 
  

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 12. Ավագանու լիազորությունները 
  
1. Ավագանին` 
1) ընդունում է իր կանոնակարգը. 
2) սույն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ընտրում է քաղաքապետին. 



3) սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշում է ընդունում քաղաքապետին 
անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ. 

4) քաղաքապետի ներկայացմամբ որոշում է ընդունում Երևանի քաղաքապետարանի 
(այսուհետ` քաղաքապետարան) և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի 
կանոնադրության, կառուցվածքի և հաստիքացուցակի վերաբերյալ. 

5) որոշում է ընդունում քաղաքապետի, նրա տեղակալների, խորհրդականների, 
օգնականների, մամուլի քարտուղարի, քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցների, վարչական շրջանների ղեկավարների, ղեկավարների տեղակալների, 
վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի աշխատակիցների պաշտոնային 
դրույքաչափերի վերաբերյալ: Քաղաքապետի պաշտոնային դրույքաչափը չի կարող 
գերազանցել Ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնային դրույքաչափի կրկնակին. 

6) օրենքով նախատեսված դրույքաչափերի սահմաններում սահմանում է տեղական 
հարկեր և տուրքեր, համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց սահմանում է վճարներ 
(ներառյալ` վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան 
շենքերի պահպանման նպատակով պարտադիր նորմերի շրջանակներում իրականացվող 
աշխատանքների համար անհրաժեշտ վճարներ): 

Նշված լիազորության իրականացման ընթացքում ավագանին կարող է առաջնորդվել 
գոտիավորման սկզբունքով, ընդ որում` տարբեր հարկերի, տուրքերի, վճարների համար 
կարող են սահմանվել տարբեր գոտիավորումներ. 

7) որոշում է ընդունում Երևանի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 
կարգի վերաբերյալ. 

8) սահմանում է Երևանի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի 
սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և 
դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման 
էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը. 

9) որոշում է ընդունում այն մասին, թե որ գույքն է հանձնվում վարչական շրջանների 
ղեկավարների կառավարմանը. 

10) որոշում է ընդունում այն մասին, թե Երևանի ենթակայության որ 
կազմակերպություններն են հանձնվում վարչական շրջանների ղեկավարների 
ենթակայությանը. 

11) որոշում է ընդունում Երևանի զարգացման միամյա, քառամյա, երկարաժամկետ և 
հատուկ ծրագրերի վերաբերյալ. 

12) որոշում է ընդունում վարկերի, փոխատվությունների և օրենքով սահմանված 
կարգով այլ փոխառու միջոցների ներգրավման վերաբերյալ. 

13) ի լրումն քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերով 
սահմանված նորմերի` կարող է սահմանել Երևանում գործող նորմերի իրականացման 
լրացուցիչ պայմաններ. 

14)  որոշում է ընդունում Երևանի ենթակայության կազմակերպությունների ստեղծման, 
վերակազմակերպման, լուծարման, կանոնադրության կամ դրա փոփոխությունների 
հաստատման, ինչպես նաև այլ կազմակերպություններում Երևանի մասնակցության և այդ 
մասնակցության դադարեցման մասին. 

15) որոշում է ընդունում հիմնարկի կարգավիճակ ունեցող` Երևանի ենթակայության 
կազմակերպությունների կառուցվածքի, աշխատակիցների քանակի, հաստիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ. 

16) որոշում է ընդունում Երևանի բյուջեի, դրա փոփոխությունների վերաբերյալ. 



17) վերահսկողություն է իրականացնում բյուջեի կատարման նկատմամբ, իրավասու է 
որոշելու բյուջետային միջոցների նպատակային օգտագործման մանրամասները, 
վերացնելու բյուջետային միջոցները տնօրինելու վերաբերյալ քաղաքապետի 
համապատասխան որոշումները, քննարկելու և որոշում ընդունելու բյուջեի կատարման 
մասին քաղաքապետի տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ. 

18) որոշում է ընդունում Երևանի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման 
տրամադրելու և օտարման տարեկան ծրագրի (ներառյալ` իրավաբանական անձի 
կանոնադրական կապիտալում համայնքի մասնակցության) վերաբերյալ, որում պետք է 
նշվեն օգտագործման տրամադրման կամ օտարման եղանակը, ժամկետները, նպատակը, 
օգտագործման տրամադրման դեպքում` օգտագործման ժամկետը և վճարի չափը, ուղղակի 
վաճառքի դեպքում` վաճառքի գինը, իսկ հրապարակային սակարկությունների դեպքում` 
մեկնարկային գինը, ընդ որում` հողամասերի օտարման տարեկան ծրագրի մեջ պետք է 
նշվեն նաև հողամասերի գտնվելու վայրը, ծածկագրերը, Երևանի գլխավոր հատակագծով 
սահմանված նպատակները և օտարման եղանակները. 

19) որոշում է ընդունում Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի, դրա 
փոփոխությունների, ինչպես նաև նախագծման առաջադրանքի վերաբերյալ. 

20) որոշում է ընդունում Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծին համապատասխան 
մշակված` Երևան քաղաքի առանձին տարածքների գոտիավորման նախագծերի, ինչպես 
նաև նախագծման առաջադրանքի վերաբերյալ. 

20.1) որոշում է ընդունում հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխության 
մասին. 

21) քաղաքապետի ներկայացմամբ որոշում է ընդունում այլ քաղաքների և այլ 
վարչատարածքային միավորների հետ համագործակցության մասին պայմանագրերը 
հաստատելու վերաբերյալ. 

22) քաղաքապետի կամ ավագանու որևէ խմբակցության նախաձեռնությամբ, ավագանու 
անդամների ձայների ընդհանուր թվի առնվազն կեսով ընդունված որոշմամբ նշանակում է 
տեղական հանրաքվե. 

23) որոշում է ընդունում Երևանի փողոցների, պողոտաների, հրապարակների, 
զբոսայգիների, Երևանի ենթակայության կրթական, մշակութային և այլ 
կազմակերպությունների անվանումների վերաբերյալ. 

24) ի լրումն առևտրի, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտում գործունեության 
կանոնների` սահմանում է Երևանում այդ կանոնների կիրառման լրացուցիչ պայմանները, 
ինչպես նաև լրացուցիչ կանոններ. 

25) սահմանում է առևտրի և սպասարկման ոլորտի կազմակերպությունների 
որակավորման աստիճանների չափորոշիչներն ու շնորհման կարգը. 

26) Հայաստանի Հանրապետությունում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի 
արտադրանքի վաճառքի կանոններին համապատասխան` որոշում է ընդունում Երևանում 
ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության լրացուցիչ 
պայմանների վերաբերյալ. 

27) որոշում է ընդունում Երևանում տոնավաճառներ կազմակերպելու, ինչպես նաև 
բացօթյա վաճառք կազմակերպելու լրացուցիչ պայմանների վերաբերյալ. 

28) որոշում է ընդունում Երևանում բաղնիքների, սաունաների, զվարճանքի օբյեկտների 
տեղակայման վայրերի ցանկի և գործունեության թույլտվությունների լրացուցիչ 
պայմանների վերաբերյալ. 



28) որոշում է ընդունում Երևանում սահմանափակման ենթակա ծառայության 
օբյեկտների (կարաոկե, դիսկոտեկ, հեստապարային ակումբ, բաղնիք, սաունա և 
շոգեբաղնիք) տեղակայմանը ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ․ 

29) որոշում է ընդունում Երևանում գտնվող գերեզմանատների գործունեության և դրանց 
պահպանման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման կարգի վերաբերյալ. 

29.1) սահմանում է այն շենքերին և շինություններին ներկայացվող 
սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները, որտեղ իրականացվում են և (կամ) 
մատուցվում են քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության 
ծառայություններ. 

30) որոշում է ընդունում Երևանի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների 
պահպանման և օգտագործման կանոնների վերաբերյալ. 

30.1) իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ. 

31) սահմանում է քաղաքային նշանակության գովազդային գոտին (քարտեզի տեսքով), 
քաղաքային նշանակության փողոցները, հրապարակները, այգիները. 

32) սահմանում է քաղաքային նշանակության քաղաքաշինական գոտին (քարտեզի 
տեսքով), ինչպես նաև այն պայմանները, որոնց պարագայում քաղաքաշինական 
գործունեությունը թեև իրականացվում է քաղաքային նշանակության քաղաքաշինական 
գոտուց դուրս, սակայն ունի քաղաքային նշանակություն. 

33) տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող և օրենքով այլ մարմինների 
լիազորություններին չվերապահված հարցերի վերաբերյալ ընդունում է իրավական ակտեր. 

34) որոշում է ընդունում Երևանի քաղաքաշինական կանոնադրության վերաբերյալ. 
35) քաղաքապետի առաջարկությամբ որոշում է ընդունում Հայաստանի 

Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիներին Երևանի պատվավոր քաղաքացու 
կոչում շնորհելու վերաբերյալ. 

36) քաղաքապետի առաջարկությամբ սահմանում է վարչական շրջանի ղեկավարին կից 
հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական խորհուրդների կազմավորման և 
գործունեության կարգը, լիազորությունները: 

2. Իրականացնում է սույն օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով 
սահմանված այլ լիազորություններ: 

(12-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 23.06.11 ՀՕ-229-Ն, լրաց. 23.06.11 ՀՕ-239-Ն, լրաց., խմբ. 
08.12.11 ՀՕ-345-Ն, խմբ. 08.02.12 ՀՕ-15-Ն, լրաց. 26.02.15 ՀՕ-8-Ն) 
 

 

Հոդված 60. Քաղաքապետի լիազորությունները առևտրի և սպասարկման 
բնագավառում 

  
1. Առևտրի և սպասարկման բնագավառում քաղաքապետն իրականացնում է հետևյալ 

պարտադիր լիազորությունները. 
1) օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում հսկողություն է 

իրականացնում առևտրի, հանրային սննդի և , կենցաղային և սահմանափակման ենթակա 
ծառայությունների ոլորտում. 

2) ավագանու սահմանած կարգով և չափորոշիչներին համապատասխան` դիմումի 
հիման վրա առևտրի և սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններին շնորհում է որակի 
աստիճաններ․ 



3) Երևան քաղաքի տարածքում տալիս է սահմանափակման ենթակա ծառայության 
օբյեկտների (կարաոկե, դիսկոտեկ, հեստապարային ակումբ, սաունա, բաղնիք և 
շոգեբաղնիք) գործունեության թույլտվություն: 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

(օրենքը խմբ. 16.12.16 ՀՕ-237-Ն) 

Ընդունված է 2002 թվականի մայիսի 7-ին 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 18. Համայնքի ավագանու լիազորությունները 
  
1. Համայնքի ավագանին սույն օրենքով սահմանված կարգով` 
1) ընդունում է իր կանոնակարգը՝ սույն օրենքի պահանջներին համապատասխան. 
2) սույն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ընտրում է համայնքի ղեկավարին. 
3) սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշում է ընդունում համայնքի ղեկավարին 

անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ. 
4) հաստատում է համայնքի զարգացման ծրագրերը. 
5) հաստատում է համայնքի բյուջեն, բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 

փոփոխությունները և բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը. 
6) վերահսկում է համայնքի բյուջեի կատարումը և համայնքի ստացած վարկերի ու այլ 

ներգրավված ֆինանսական միջոցների օգտագործումը. 
7) սահմանում է համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական 

լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը` համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ. 
8) նախաձեռնում և օրենքով սահմանված կարգով նշանակում է տեղական հանրաքվե. 
9) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի կողմից իր 

լիազորությունների իրականացման նկատմամբ. 
10) դատական կարգով կարող է վիճարկել Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, օրենքներին և համայնքի ավագանու որոշումներին հակասող` 
համայնքի ղեկավարի որոշումները. 

11) որոշում է համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը. 
12) որոշում է կայացնում միջհամայնքային միավորումներ ստեղծելու մասին, ինչպես 

նաև առաջարկություն է ներկայացնում պետական լիազորված մարմին` այլ համայնքների 
հետ միավորվելով նոր համայնք ձևավորելու վերաբերյալ. 



13) որոշում է կայացնում միջհամայնքային միավորումում իր ներկայացուցիչը 
նշանակելու վերաբերյալ. 

14) որոշում է կայացնում համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի 
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման վերաբերյալ. 

15) օրենքով սահմանված կարգով որոշում է կայացնում համայնքային հիմնարկների, 
համայնքի մասնակցությամբ առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
հիմնադրման, վերակազմակերպման կամ լուծարման մասին. 

16) իր որոշմամբ համաձայնություն է տալիս համայնքի ղեկավարի ներկայացրած` 
համայնքային հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների 
թեկնածուներին. 

17) օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում հաստատում է համայնքի 
մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կոլեգիալ կառավարման 
մարմինների և վերստուգիչ մարմինների կազմերը: Այդ մարմիններում ավագանու 
առաջադրած ներկայացուցիչների թիվը կարող է լինել միայն դրանց կազմի թվի կեսից 
պակաս. 

18) օրենքով սահմանված դեպքերում սահմանում է տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը. 

19) սահմանում է համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող 
վճարների դրույքաչափերը. 

20) իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված լիազորություններ. 

21) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշում է կայացնում համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող գույքն օգտագործման տրամադրելու կամ օտարելու մասին, 
որում պետք է նշվեն օգտագործման տրամադրման կամ օտարման եղանակը, 
ժամկետները, նպատակը, օգտագործման տրամադրման դեպքում` օգտագործման 
ժամկետը և վճարի չափը, ուղղակի վաճառքի դեպքում` վաճառքի գինը, իսկ 
հրապարակային սակարկությունների դեպքում` մեկնարկային գինը: Համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող հողամասն օտարելու դեպքում համայնքի ավագանու 
որոշման մեջ պետք է նշվեն նաև հողամասի գտնվելու վայրը, ծածկագիրը, մակերեսը, 
նպատակային նշանակությունը, հողատեսքը, գործառնական նշանակությունը. 

22) որոշում է կայացնում համայնքային նշանակության փողոցների, պողոտաների, 
հրապարակների, զբոսայգիների, համայնքային ենթակայության կրթական, մշակութային և 
այլ կազմակերպությունների անվանման և վերանվանման վերաբերյալ. 

23) իր որոշմամբ վավերացնում է համայնքի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 
համայնքների կամ այլ պետությունների համայնքների հետ կնքված պայմանագրերը. 

24) որոշում է կայացնում համայնքների հիմնադրած միություններին անդամակցելու և 
դրանց անդամավճարները մուծելու մասին. 

25) որոշում է կայացնում վարկերի և օրենքով սահմանված կարգով այլ միջոցների 
ներգրավման վերաբերյալ. 

26) որոշում է կայացնում համայնքների ավագանիների կողմից, իրենց 
կանոնակարգերին համապատասխան, Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա 
քաղաքացիներին համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու կամ պատվավոր 
կոչումից զրկելու վերաբերյալ. 

27) հաստատում է համայնքի զինանշանը. 
28) համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ որոշում է ընդունում աշխատակազմի, 

համայնքային հիմնարկների, համայնքային ենթակայությամբ առևտրային և ոչ առևտրային 



կազմակերպությունների կանոնադրությունները, կառուցվածքը, աշխատողների քանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու վերաբերյալ: 
Համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով աշխատակազմի աշխատողների 
քանակը, կառուցվածքը կամ հաստիքացուցակը հաստատելու, ինչպես նաև փոփոխելու 
կամ լրացնելու հարցում որոշում է կայացնում համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկում համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու 
նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմին դիմելու մասին: Աշխատակազմի աշխատողների քանակը, 
կառուցվածքը կամ հաստիքացուցակը հաստատված, ինչպես նաև փոփոխված կամ 
լրացված է համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած 
պետական կառավարման մարմնի կողմից համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկում համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու 
մասին իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից. 

29) որոշում է ընդունում համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, ինչպես նաև նախագծման առաջադրանքները հաստատելու 
մասին` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով. 

30) օրենքով սահմանված դեպքերում հաստատում է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը. 

31) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով 
որոշում է ընդունում համայնքի հողերի օգտագործման սխեմաները հաստատելու մասին. 

32) հաստատում է համայնքի սեփականության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը. 

33) պետական լիազորված մարմին առաջարկություն է ներկայացնում կամ 
համաձայնություն է տալիս համայնքի կամ համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրի 
անվանափոխության վերաբերյալ. 

34) քննարկում և որոշում է կայացնում համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման կարգը հաստատելու վերաբերյալ. 

35) սահմանում է այն շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, 
պահանջները և պայմանները, որտեղ իրականացվում կամ մատուցվում են 
քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություններ. 

36) սահմանում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի 
սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և 
դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման 
էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը. 

37) քննարկում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի իրականացրած 
վերահսկողության և այլ իրավասու պետական մարմինների իրականացրած ստուգումների 
արդյունքները և իր իրավասության շրջանակում դրանց վերաբերյալ ընդունում է որոշում. 

38) քննարկում և որոշում է կայացնում համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու վերաբերյալ. 

39) քննարկում և որոշում է կայացնում համայնքում հանրային բաց լսումների և 
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու վերաբերյալ. 

40) սահմանում է համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման 
և իրականացման կանոնները. 



41) սահմանում է համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու 
կարգն ու պայմանները. 

41.1) որոշում է ընդունում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների 
(կարաոկե, դիսկոտեկ, հեստապարային ակումբ, բաղնիք, սաունա և շոգեբաղնիք) 
տեղակայմանը ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ․ 

42) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքով 
սահմանված այլ լիազորություններ: 

(18-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 09.06.17 ՀՕ-94-Ն) 
 
 
Հոդված 45. Համայնքի ղեկավարի լիազորություններն առևտրի և ծառայությունների 

բնագավառում 
  
1. Համայնքի ղեկավարն առևտրի և ծառայությունների բնագավառում իրականացնում է 

հետևյալ սեփական լիազորությունները. 
1) օրենքով սահմանված կարգով հսկողություն է իրականացնում առևտրի և հանրային 

սննդի ոլորտում. 
2) տալիս է ոգելից խմիչքների կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային 

սննդի օբյեկտներում` ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների կամ ծխախոտի արտադրանքի 
իրացման թույլտվություն. 

3) տալիս է համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք, տոնավաճառներ 
կազմակերպելու թույլտվություն. 

4) տալիս է համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման 
թույլտվություն. 

5) համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և 
վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), 
խաղատներին տալիս է ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն. 

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն առաջարկություններ է 
ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկությունների 
զարգացման տարեկան ծրագրում համայնքի մասնակցության մասին. 

7) համայնքի տարածքում տալիս է թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 
որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառքի թույլտվություն. 

8) տալիս է համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի կամ 
սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների 
վաճառքի թույլտվություն. 

9) տալիս է համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն․ 
10) տալիս է համայնքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների 

(կարաոկե, դիսկոտեկ, հեստապարային ակումբ, սաունա, բաղնիք և շոգեբաղնիք) 
գործունեության թույլտվություն։ 
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Հոդված 158. Առևտրի, հանրային սննդի օբյեկտների վաճառողի, կենցաղային 
ծառայության օբյեկտի կատարողի և առևտրի իրականացման վայրի 
կազմակերպչի պաշտոնատար անձանց կողմից օրենքով սահմանված 
պահանջները խախտելը 
Առևտրի, հանրային սննդի օբյեկտների վաճառողի, կենցաղային 
ծառայության օբյեկտի կատարողի, առևտրի իրականացման վայրի 
կազմակերպչի և սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի 
պաշտոնատար անձանց կողմից օրենքով սահմանված պահանջները 
խախտելը 



  
Առանց պիտանիության ժամկետի, պիտանիության ժամկետն անցած, ոչ ընթեռնելի 

պիտանիության ժամկետով, պիտանիության ժամկետի կրկնակի մակնշմամբ, արտադրողի 
կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետը ջնջված և նոր ժամկետի նշումով, 
հայերեն մակնշումը արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա 
փակցված ապրանքներ իրացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Առանց համապատասխանության նշանի մակնշմամբ, սերտիֆիկատով կամ գրանցված 
հայտարարագրով համապատասխանության պարտադիր հավաստման ենթակա 
ապրանքներ վաճառելը (ծառայություններ մատուցելը)` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով: 

Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ 
վաճառելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայության օբյեկտներում և առևտրի 
իրականացման վայրերում օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին բավարարող 
ցուցանակով չապահովելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի, կազմակերպչի նկատմամբ՝ 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի 
չափով: 

Ելնելով տվյալ առևտրի օբյեկտի առանձնահատկություններից` առևտրի օբյեկտը, 
օրենքով վաճառքի թույլատրված ապրանքների համար օրենսդրությանը 
համապատասխան, ընդունման, պահման և վաճառքի պայմաններն ապահովող 
սարքավորումներով և առևտրատեխնոլոգիական պարագաներով, պահեստային, 
վարչակենցաղային, ապրանքների վաճառքի նախապատրաստման համար անհրաժեշտ 
սենքերով չապահովելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով: 

Հանրային սննդի օբյեկտը տեխնոլոգիական գործընթացն ապահովող 
համապատասխան սարքավորումներով և հանրային սննդի գործունեությունն 
իրականացնելու համար նախատեսված գույքով չապահովելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով: 

Առևտրի օբյեկտից դուրս սգո ծիսակատարություններին վերաբերող ապրանքների 
նմուշներ ցուցադրելը, ինչպես նաև սգո ծիսակատարություններին վերաբերող ապրանքներ 
վաճառող օբյեկտների ցուցափեղկերն ու մուտքերը վարագուրապատված կամ մգավորված 
ապակիներով չլինելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով: 

Հանրային սննդի օբյեկտներում օրենքով սահմանված դեպքերում առանց 
համապատասխան մասնագիտական կրթության կամ մասնագիտական 
պատրաստվածության մասին դիպլոմի կամ վկայականի աշխատանքի ընդունելը՝ 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով: 

Կենցաղային ծառայության օբյեկտներում օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 
առանց համապատասխան մասնագիտական կրթության կամ մասնագիտական 
պատրաստվածության մասին դիպլոմի կամ վկայականի կամ առանց առնվազն երկու 
տարվա համապատասխան աշխատանքային ստաժի աշխատանքի ընդունելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով: 

Վաճառողի կողմից սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող առևտրի և հանրային սննդի 
օբյեկտների աշխատողներին աշխատանքային արտահագուստի կրումը չապահովելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով: 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում փորձաքննություն պահանջող 
գյուղատնտեսական արտադրանքի որակի ստուգման նպատակով համապատասխան 
սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիայով չապահովելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում տվյալ պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի 
չափով: 

Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի կողմից առանց պայմանագրի կնքման 
կամ օրենքով սահմանված պարտադիր պահանջների խախտումներով կնքված 
պայմանագրով վաճառատեղերը վճարովի կամ անհատույց օգտագործման նպատակով 
վաճառողներին տրամադրելը, ինչպես նաև առևտրի իրականացման վայրում 
(բացառությամբ գյուղատնտեսական ապրանքների շուկաների, կենդանիների շուկաների և 
տոնավաճառների (վերնիսաժների)) ֆիզիկական անձանց վաճառատեղերի տրամադրումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով՝ 
յուրաքանչյուր տրամադրված տեղի համար: 

Առևտրի, հանրային սննդի օբյեկտներում, սպառողական ապրանքների, 
գյուղատնտեսական արտադրանքի, կենդանիների շուկաներում, կրպակներում «Առևտրի և 
ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով արգելվող 
ապրանքներ վաճառելը (իրացնելը)՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով: 

Առևտրի օբյեկտում սննդամթերքի և ոչ պարենային ապրանքների, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքն ըստ ապրանքախմբերի առանձին 
բաժիններում, իսկ առևտրի իրականացման վայրերում սննդամթերքի, ոչ պարենային 
ապրանքների, գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքը ըստ ապրանքախմբերի 
տարանջատված մեկուսամասերում չապահովելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով: 

Մինչև 6 ամսական մանուկների համար մանկական կաթնախառնուրդ չհանդիսացող 
ցանկացած սննդամթերքի վաճառքը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երեքհարյուրապատիկի չափով: 



Մանկական սննդի և հարակից ապրանքների պահպանման համապատասխան 
պայմաններ չունեցող առևտրի օբյեկտի, սպառողական ապրանքների շուկայի, շրջիկ 
առևտրի կետի և (կամ) առևտրի կենտրոնի կողմից դրանց վաճառքը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երեքհարյուրապատիկի չափով: 

Դեղատներում գնորդին (սպառողին) վաճառված պատշաճ որակի դեղերը փոխարինելը 
և (կամ) հետ վերցնելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով: 

18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտ, ալկոհոլային խմիչքներ, թմրամիջոցներ և 
հոգեմետ նյութեր, սարսափ կամ պոռնոգրաֆիա բովանդակող գրականություն և 
տեսաերիզներ վաճառելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում վաճառողի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: 

18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների, թմրամիջոցների և 
հոգեմետ նյութերի, սարսափ կամ պոռնոգրաֆիա բովանդակող գրականության և 
տեսաերիզների վաճառքի մեջ ներգրավելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի կողմից վաճառողներին (բացառությամբ 
առևտրի իրականացման վայրի տարածքում գործող առևտրի, հանրային սննդի օբյեկտների 
վաճառողների) օրենսդրությանը համապատասխան` առևտրատեխնոլոգիական 
սարքավորումներով, ինչպես նաև տվյալ առևտրական գործունեություն իրականացնելու 
համար նախատեսված այլ գույքով չապահովելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով: 

Վաճառքի ցուցադրված ապրանքատեսակի վրա գնապիտակի բացակայությունը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով: 
Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ 

առևտրի կետերից դուրս, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերի, հեղուկ 
վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ վաճառք 
իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի, հանրային սննդի, կենցաղային ծառայության օբյեկտներում և առևտրի 
իրականացման վայրում տեսակը հաստատված և ստուգաչափված չափման միջոցներով 
չապահովելը և (կամ) չափագիտական կանոնները և նորմերը խախտելը` 

առաջացնում են տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի 
չափով: 

Ցուցանակներում, ցուցափեղկերում, ինչպես նաև տեղեկատվության տրամադրման այլ 
միջոցներում և գովազդում այլ անձանց պատկանող և Հայաստանի Հանրապետությունում 
պահպանվող ապրանքային նշանի կամ ֆիրմային անվանման օգտագործելը, եթե այդպիսի 



օգտագործման համար առկա չէ դրանց սեփականատիրոջ կողմից օրենքով սահմանված 
կարգով տրված թույլտվությունը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև 
երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի իրականացման վայրերը, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերը օրենսդրությանը 
համապատասխան կառուցված վճարովի կամ անվճար հասարակական զուգարաններով 
չապահովելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` նվազագույն 
աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև յոթանասունապատիկի չափով: 

Առևտրի իրականացման վայրը տեսակը հաստատված և ստուգաչափված ստուգիչ 
չափման միջոցներով չապահովելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` նվազագույն 
աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով: 

 Վաճառվող հացի գնապիտակի վրա մեկ միավոր հացի քաշը և դրա շեղումների 
թույլատրելի չափերը չնշելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` նվազագույն 
աշխատավարձի քսանապատիկի չափով: 

(մասն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-132-Ն)  
Առևտրի իրականացման վայրի լիցենզավորված կազմակերպչի կողմից լիցենզավորող 

մարմնին ներկայացված հաշվետվություններում սխալ տեղեկություններ ներառելը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

յուրաքանչյուր վաճառողին վերաբերող սխալ տեղեկության համար` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: 

Սահմանված ժամկետներում սննդամթերքի և սննդային հավելումների արտադրության և 
շրջանառության փուլերում կատարվող գործառնությունների և դրանց իրականացման 
տարածքների մասին լիազոր մարմնին տեղեկատվություն չտրամադրելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի օբյեկտներում և առևտրի իրականացման վայրում վաճառողի (մատակարարի) 
կողմից մատակարարման պայմանագրով ապրանքների առքուվաճառք (մեծածախ 
առևտուր) կատարելու դեպքում այդ մասին ցուցանակի վրա համապատասխան 
տեղեկատվություն զետեղված չլինելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով։ 

Բացօթյա առևտուր իրականացնող վաճառողի կողմից վաճառքի թույլատրված 
ապրանքների համար, օրենսդրությանը համապատասխան, պահման և վաճառքի 
պայմաններն ապահովող սարքավորումներով չապահովելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
տասնհինգապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով։ 

Կշռափաթեթավորված և վաճառքի դրված սննդամթերքի փաթեթի կամ մեջդիր 
պիտակների վրա օրենքով սահմանված նշումների բացակայությունը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով։ 



Կենցաղային ծառայության օբյեկտներում մատուցվող ծառայությունների գնացուցակը 
չփակցնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով։ 

«Առանց համայնքի ղեկավարի, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետի  
թույլտվության սահմանափակման ենթակա ծառայության ոլորտում (կարաոկե, դիսկոտեկ, 
բաղնիք, սաունա կամ շոգեբաղնիք) գործունեություն իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկից մինչև հարյուրապատիկի  չափով:  

Առանց համայնքի ղեկավարի, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետի  
թույլտվության սահմանափակման ենթակա ծառայության ոլորտում  (հեստապարային 
ակումբ) գործունեություն իրականացնելը` 

 առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից մինչև 
հինգհարյուրապատիկի չափով:  

 Սույն հոդվածի 33-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի 
նշանակման օրվանից մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելը`  

 առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ`  
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև 
երեքհարյուրապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի 34-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման 
օրվանից մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելը`  

 առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ`  
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից մինչև 
հազարերեքհարյուրապատիկի չափով:»։ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

(օրենքը խմբ. 16.12.16 ՀՕ-234-Ն) 



Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 
26 դեկտեմբերի 1997թ. 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 9. Տեղական տուրքերի տեսակները 
  
1. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում սահմանվում են տեղական 

տուրքերի հետևյալ տեսակները. 
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. 

2) համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների 
վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման 
աշխատանքների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության 
համար. 

3) համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ 
օբյեկտների քանդման (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված` քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվություն համար. 

4) համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար. 

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված 
սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, 
սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար. 

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. 

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. 

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

9) համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) 
ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար. 

10) իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական 
տարածքում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության 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. 

12) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, 
հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար. 

13) քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ, սահմանված կարգին 
համապատասխան, տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար. 

14) ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին համապատասխան՝ համայնքի 
վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար, 
բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային 
ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող 
գովազդների թույլտվությունների (բացառությամբ Երևան քաղաքի). 

15) Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների խորհրդանիշերը 
(զինանշան, անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, 
ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների 
մատուցման գործընթացներում օգտագործելու համար, ինչպես նաև ֆիրմային 
անվանումներում օգտագործելու համար. 

16) համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու (բացառությամբ 
երթուղային տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու 
թույլտվության համար. 

17) համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 
ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության 
համար. 

18) համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և 
շահագործման թույլտվության համար․ 

19) համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի 
(կարաոկե, դիսկոտեկ, հեստապարային ակումբ, բաղնիք, սաունա և շոգեբաղնիք) 
գործունեության թույլտվության համար։ 

 

Հոդված 12. Տեղական տուրքերի դրույքաչափերը 
 
1. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում 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` տասնհինգ հազար դրամ, 

բ. սույն կետի «ա» ենթակետով չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար` 



- 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար` երեսուն հազար դրամ, 

- 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար` հիսուն հազար դրամ, 

- 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝ հիսուն հազար դրամ, 

- 3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 
շինությունների համար՝ հարյուր հազար դրամ. 

գ. ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար` 
- մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների 

համար` երեք հազար դրամ, 
- 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների 

համար` հինգ հազար դրամ. 
2) համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների 

վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման 
աշխատանքների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության 
համար, եթե սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական 
նախագծով` 

ա. չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային 
չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի 
ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության 
փոփոխություն` երեք հազար 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 հոդվածի 
1-ին մասի 1-ին կետով 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, սույն օրենքի իմաստով, այն 
համարվում է նոր շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության 
համար սույն հոդվածի 1-ին մասի 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 չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար` հինգ 
հազար դրամ. 

4) համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա 
համար` երկու հարյուր հազար դրամ. 

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված 
սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում, բացառությամբ 



միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների 
կողեզրում՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի 
վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար` հարյուր հազար դրամ. 

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՝ մինչև տասը հազար մեկ 
դրամ, 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

- 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 
շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ քառասունհինգ հազար մեկ 
դրամից մինչև հարյուր 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 հազարից մինչև հիսուն հազար դրամ, 
բ. հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար` քսանհինգ հազարից մինչև 

հարյուր հազար դրամ, 
գ. բաղնիքների (սաունաների) համար` երկու հարյուր հազարից մինչև հինգ հարյուր 

հազար դրամ, 
դ. խաղատների համար` հինգ հարյուր հազարից մինչև մեկ միլիոն դրամ, 
ե. շահումով խաղերի համար` երկու հարյուր հիսուն հազարից մինչև հինգ հարյուր 

հազար դրամ, 
զ. վիճակախաղերի համար` հարյուր հազարից մինչև հարյուր հիսուն 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՝ մինչև հինգ հազար մեկ դրամ, 
- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ հինգ հազար մեկ դրամից մինչև տասը հազար մեկ դրամ, 
- 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ տասը հազար մեկ դրամից մինչև տասնհինգ հազար մեկ դրամ, 
 - 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ տասնհինգ հազար մեկ դրամից մինչև քսան հազար մեկ դրամ, 
 - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ քսան հազար մեկ դրամից մինչև երեսուն հազար մեկ դրամ, 



 - 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 
օբյեկտի համար՝ երեսուն հազար մեկ դրամից մինչև հիսուն հազար մեկ դրամ. 

 բ. ոչ հիմնական շինությունների ներսում` 
 - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝ մինչև հազար մեկ դրամ, 
 - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ հազար մեկ դրամից մինչև երկու հազար մեկ դրամ, 
 - 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ երկու հազար մեկ դրամից մինչև չորս հազար մեկ դրամ, 
 - 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ չորս հազար մեկ դրամից մինչև ութ հազար մեկ դրամ, 
 - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ ութ հազար մեկ դրամից մինչև տասնհինգ հազար մեկ դրամ, 
 - 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտի համար՝ տասնհինգ հազար մեկ դրամից մինչև քսանհինգ հազար մեկ դրամ. 
13) քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանված տնային 

կենդանիներ պահելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար` հինգ հազար 
դրամ. 

14) 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. 

15) 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. 

16) համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու (բացառությամբ 
երթուղային տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու 
թույլտվության համար՝ օրացուցային տարում յուրաքանչյուր մեքենայի համար` տասը 
հազար դրամ. 



17) համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 
ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության 
համար՝ օրացուցային տարվա համար` հինգ հարյուր հազար դրամ. 

18) 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․ 

19) համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի 
գործունեության թույլտվության համար՝ 

ա. կարաոկե` սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների համար, օրացուցային 
տարվա համար` համայնքի վարչական տարածքում  տաս հազարից մինչև քսան հազար 
դրամ, իսկ Երևան քաղաքում՝ երեսուն հազարից մինչև հիսուն հազար դրամ. 

բ. դիսկոտեկ` սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների համար, օրացուցային 
տարվա համար` ` համայնքի վարչական տարածքում  տաս հազարից մինչև քսան հազար 
դրամ, իսկ Երևան քաղաքում՝ երեսուն հազարից մինչև հիսուն հազար դրամ.  

գ. բաղնիք, սաունա և շոգեբաղնիք՝ սահմանափակման ենթակա ծառայության 
օբյեկտների համար, օրացուցային տարվա համար` ` համայնքի վարչական տարածքում 
տաս հազարից մինչև քսան հազար դրամ, իսկ Երևան քաղաքում՝ երեսուն հազարից մինչև 
հիսուն հազար դրամ. դ. հեստապարային ակումբ` սահմանափակման ենթակա 
ծառայության օբյեկտների համար, օրացուցային տարվա համար` համայնքի վարչական 
տարածքում հարյուր հազարից մինչև երեքհարյուր հազար դրամ, իսկ Երևան քաղաքում՝ 
երեքհարյուր հազարից մինչև հինգհարյուր հազար դրամ։ 

2. Սույն հոդվածով սահմանված դրույքաչափերը գյուղական բնակավայրերում 
համայնքի ավագանու որոշմամբ կարող են հաշվարկվել 0.3, 0.5 կամ 0.75 գործակիցների 
կիրառմամբ, քաղաքային բնակավայրերում՝ 0.5 կամ 0.75 գործակիցների կիրառմամբ, 
բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

3. Սույն հոդվածով սահմանված դրույքաչափերը քաղաքային բնակավայրերում 
համայնքի ավագանու որոշմամբ կարող են սահմանվել 1.5 անգամ, իսկ Երևան քաղաքում՝ 
3.0 անգամ ավելի, բացառությամբ 1-ին մասի 1-3-րդ կետերի: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված դրույքաչափերը Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ, 
լեռնային և բարձրլեռնային համայնքներում կարող են հաշվարկվել 0.3, գյուղական այլ 
բնակավայրերում` 0.5, քաղաքային այլ բնակավայրերում` 1.0-3.0, իսկ Երևան քաղաքում` 
1.0-7.0 գործակիցների կիրառմամբ: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետի «ա» ենթակետով սահմանված դրույքաչափը 
Երևան քաղաքում՝ ավագանու որոշմամբ, ըստ գոտիավորման, կարող է սահմանվել մինչև 
5.0 անգամ, իսկ «բ» ենթակետով սահմանված դրույքաչափը՝ մինչև 10.0 անգամ ավելի: 

 


