




 

 

 

 



Հավելված 1 

Այնթապ համայնքի ավագանու  

2017 թվականի դեկտեմբերի 04-ի թիվ 34-Ն որոշման 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ համայնքում սահմանել 2018 

թվականի 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` 15.000 /տասնհինգ հազար/ ՀՀ դրամ, 

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

 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար` 30.000 / երեսուն հազար/ ՀՀ  դրամ, 

 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար` 50.000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ, 

 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար՝  50.000 /հիսուն հազար/ ՀՀ  դրամ, 

 3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և 

շինությունների համար՝ 100.000 /հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ. 

գ. ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար` 

 մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների 

համար`3.000 / երեք հազար/ ՀՀ դրամ, 

  20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների 

համար` 5.000 /հինգ հազար/ ՀՀ 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` 3.000 /երեք 

հազար/ ՀՀ 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 հավելվածի 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 

հավելվածի 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` 5.000 / 

հինգ հազար/ ՀՀ դրամ. 

 4) համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 

հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա 

համար` 200.000 / երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ. 

 5) 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` 60.000 /վաթսուն հազար/ ՀՀ դրամ. 



 6) համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 

որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար՝ 

օրացուցային տարվա համար`  50.000 / հիսուն հազար/ ՀՀ  դրամ. 

 7) 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՝ 6.000 /վեց հազար/ ՀՀ դրամ, 

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

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 12.000 /տասներկու հազար/ ՀՀ 

դրամ, 

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

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 14.000 /տասնչորս 

հազար/ ՀՀ դրամ, 

 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 21.000 /քսանմեկ 

հազար/ ՀՀ դրամ, 

 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 45.000 

/քառասունհինգ հազար/ ՀՀ դրամ, 

 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 100.000 /հարյուր հազար/ ՀՀ 

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՝ 6.000 /վեց հազար/ ՀՀ դրամ, 

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

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 12.000 /տասներկու հազար/ ՀՀ 

դրամ, 



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

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 14.000 /տասնչորս 

հազար/ ՀՀ դրամ, 

 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 21.000 /քսանմեկ 

հազար/ ՀՀ դրամ, 

 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ 

հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 45.000 

/քառասունհինգ հազար/ ՀՀ դրամ. 

 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական 

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 100.000 /հարյուր հազար/ ՀՀ 

դրամ. 

 8) իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական 

տարածքում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված՝ բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր օրվա 

համար` 350 /երեք հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ՝ մեկ քառակուսի մետրի համար. 

 9)  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` 50.000  /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ, 

բ. հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար`100.000 /հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, 

գ. բաղնիքների (սաունաների) համար` 500.000  /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, 

դ. խաղատների համար` 1.000.000 /մեկ միլիոն/ ՀՀ դրամ, 

ե. շահումով խաղերի համար` 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, 

զ. վիճակախաղերի համար`150.000 /հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ. 

10) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, 

հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար տեղական տուրքը 

յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանել` 

ա. հիմնական շինությունների ներսում՝ 

մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝ 5.000 /հինգ հազար/ ՀՀ դրամ, 



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

համար՝ 10.000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ 15.000  /տասնհինգ հազար/ ՀՀ դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ 20.000  /քսան հազար/ ՀՀ դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ 30.000 /երեսուն հազար/ ՀՀ դրամ, 

500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝ 50.000 / հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ. 

 բ. ոչ հիմնական շինությունների ներսում` 

մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝ 1.000 /հազար/ ՀՀ  դրամ, 

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

համար՝ 2.000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ 4.000 /չորս հազար/ ՀՀ դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ 8.000 /ութ հազար/ ՀՀ  դրամ, 

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

օբյեկտի համար՝ 15.000 /տասնհինգ հազար/ ՀՀ դրամ, 

500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի 

համար՝ 25.000  /քսանհինգ հազար/ ՀՀ դրամ. 

11) համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության 

համար, յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար՝ 

ա. ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք 

գովազդող արտաքին գովազդի համար` 2.000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ, 

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

արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար`3.500/երեք հազար հինգ հարյուր/                        

ՀՀ դրամ, 

գ. այլ արտաքին գովազդի համար` 1.500 /հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, 

դ. դատարկ գովազդային վահանակների համար՝ 375/երեք հարյուր յոթանասունհինգ/                     

ՀՀ դրամ,  



ե. եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր 

կազմակերպության գովազդը՝ 150 /հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ, 

12) Հայաստանի Հանրապետության Այնթապ համայնքի խորհրդանիշը (զինանշան, 

անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների 

արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման 

գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար` 

100.000 /հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ. 

13) համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու (բացառությամբ երթուղային 

տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար՝ 

օրացուցային տարում յուրաքանչյուր մեքենայի համար` 10.000 /տասը հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

14) համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 

ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության 

համար՝ օրացուցային տարվա համար`500.000 / հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ. 

 

15) համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և 

շահագործման թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 

ա. 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 2.500.000 /երկու միլիոն 

հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, 

բ. 5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 5.000.000 /հինգ միլիոն/ 

ՀՀ դրամ, 

գ. 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 7.000.000 /յոթ միլիոն/ 

ՀՀ դրամ, 

դ. 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝10.000.000 / տասը միլիոն/ ՀՀ 

դրամ: 

 

2. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ համայնքում սահմանել 2017 

թվականի տեղական վճարների հետևյալ դրույքաչափերը. 

1) համայնքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող 

վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական 

պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց 

փոխհատուցման վճար՝ 5.000 /հինգ հազար/ ՀՀ դրամ. 

 



2)ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 

շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն 

իրականացնելուց հետո շենքերի և շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, 

վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) 

կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար՝ համայնքի 

մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար՝ 10.000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ. 

3)ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 

աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար՝ 

համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար՝ 10.000 /տաս հազար/ 

ՀՀ դրամ. 

4) համայնքի տնօրինության և օգտագործման ներքո գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ 

վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում փաստաթղթերի (փաթեթի) 

նախապատրաստման համար` համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց 

փոխհատուցման վճար՝ 5.000 /հինգ հազար/ ՀՀ դրամ. 

5) համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար՝ 

համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար՝ 10.000 /տաս հազար/ 

ՀՀ դրամ. 

6) համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու 

համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար՝ 1.000 /հազար/ 

ՀՀ դրամ. 

7)  Սահմանել աղբահանության վճարը ըստ շենքի գործառնական նշանակության ` 

7.1 բնակելի շինություններ կենցաղային աղբի համար, ըստ հաշվառված անձանց քանակի՝ 

համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով ըստ հասցեի հաշվառում 

ունեցող և (կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար՝  100 (մեկ հարյուր ) ՀՀ դրամ. 

7.2 Այլ շենքերի և շինությունների համար՝  

ա) առևտրի (այդ թվում շուկաների), հանրային սննդի և բնակչության սպասարկման այլ 

ծառայություններ իրականացնող շինությունների համար՝ 1 քմ. 25 (քսանհինգ ) ՀՀ դրամ. 

բ) հյուրանոցներ և հյուրանոցային ծառայություններ իրականացնող այլ հասարակական 

շինությունների մասով՝ 15 (տասնհինգ) 

գ) արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային նշանակության մասով՝ 1 քմ. 5 

(հինգ)  ՀՀ դրամ. 

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

նմանատիպ այլ հասարակական շինությունների մասով՝ 1 քմ. 2 (երկու) ՀՀ դրամ. 
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1. Ընդհանուր դրույթներ. 

 

1.1. Սույն կարգը կարգավորում է Այնթապ  համայնքի տարածքում  աղբահանության                                                                                  

և սանիտարական մաքրման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է գործընթացի 

կազմակերպման սկզբունքները, աղբահանության վճարը, դրա դրույքաչափերը, վճարողների 

շրջանակը, նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները, վճարման կարգը, 

պատասխանատվությունը՝  չվճարելու,  պարտավորությունները չկատարելու համար: 

1.2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման հետ կապված հարաբերությունները 

կարգավորվում  են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, <<Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման մասին>>,  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>,  

<<Թափոնների մասին>>  և  <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>   ՀՀ օրենքներով               

և իրավական այլ ակտերով:  

1.3. «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքից բխող սույն կարգում 

օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝    

Աղբահանություն՝  համայնքի տարածքում գոյացող աղբի հավաքում, փոխադրում  աղբավայր.                                                                                                                                       

Աղբ՝ կենցաղային աղբ, ոչ կենցաղային աղբ (արտադրական, շինարարական), խոշոր եզրաչափերի 

աղբ.             

Սանիտարական մաքրում`  համայնքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների (փողոցների, 

այգիների, պուրակների, հրապարակների, բակերի, մայթերի, անցումների և ընդհանուր օգտագործման 

այլ տարածքների) մաքրում` աղբից, տերևակույտերից, փոշուց, կենդանիների դիակներից, ճանապարհի 

երթևեկելի մասերի և մայթերի ջրում, լվացում, մաքրում ձյունից և սառույցից:   

                                                                                                                                                 

2. Աղբի հեռացման աշխատանքների իրականացնողը. 

2.1. Համայնքում կենցաղային աղբի հեռացման աշխատանքներն (այսուհետ՝ աղբահանություն) 

իրականացվում է մրցույթային կարգով հաղթող կազմակերպության  կողմից: 

 

 

3. Աղբահանության վճարը. 

 

3.1. Աղբահանության վճարը վճար վճարողների կողմից աղբահանության դիմաց  

<<Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին>>  ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և 

սահմանված դրույքաչափերի սահմաններում համայնքի ավագանու կողմից սահմանված չափով 

համայնքի բյուջե գանձվող պարտադիր գանձույթ է:       

4. Աղբահանության վճար վճարողների շրջանակը. 

4.1. Աղբահանության վճար վճարողներ են համարվում համայնքի վարչական տարածքում անշարժ 

գույքի, այդ թվում՝ բնակելի շինության սեփականատեր համարվող կամ որևէ այլ իրավունքով 

այդ գույքը տիրապետող կամ օգտագործող ֆիզիկական անձինք (ներառյալ՝ անհատ 

ձեռնարկատերերը և արտոնագրային վճար վճարողը), իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, 

համայնքային սեփականություն համարվող անշարժ գույքի վարձակալության կամ անհատույց 

օգտագործման հիմքով քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի կողմից տիրապետման 

դեպքում՝ վարձակալը, անհատույց օգտագործողը: Եթե միևնույն գույքի նկատմամբ սույն օրենքի 

իմաստով աղբահանություն վճար վճարող են համարվում մեկից ավելի անձինք, ապա 



աղբահանության վճարի գծով սույն օրենքով սահմանված պարտավորությունների համար 

նրանք կրում են համապարտ պատասխանատվություն:  

4.2. Համայնքի ավագանին կարող է սահմանել աղբահանության   արտոնություններ առանձին 

կատեգորիայի անձանց համար: Համայնքի ավագանու կողմից անհատական արտոնություններ 

սահմանելն արգելվում է: 

 

5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների ֆինանսավորումը. 

 

5.1. Համայնքի տարածքում իրականացված աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

աշխատանքները ֆինանսավորվում են համայնքի բյուջեից՝ առանձին ծախսային ծրագրով  

(ծրագրերով) հաշվից: 

6. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները. 

6.1. Աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը պարտադիր և պարբերաբար իրականացվող 

աշխատանքներն են՝  օրենսդրությամբ սահմանված սանիտարահիգիենիկ կանոնների և 

նորմերի պահանջների պահպանմամբ: 

7. Աղբի փոխադրմանը ներկայացվող պահանջները. 

7.1. Աղբի փոխադրման իրականացումը պետք է կազմակերպվի՝ նվազագույնի հասցնելով   շրջակա 

միջավայրի աղտոտումը: 

 

 

8. Աղբահանության վճար կատարելու հիմքը, դրա դրույքաչափերը, հաշվարկման և վճարման կարգը. 

 

8.1. Աղբահանության վճարի հաշվարկման կարգը, վճար սահմանելու համար կիրառվող մեթոդները 

և աղբահանության վճարի դրույքաչափերը սահմանում է համայնքի ավագանին, օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

 

9. Աղբահանության վճարի վճարման կարգը. 

9.1. Յուրաքանչյուր ամսվա համար աղբահանության վճարը պետք է վճարվի կանխիկ կամ 

անկանխիկ՝ հաջորդող ամսվա 15-ը ներառյալ: 

9.2. Աղբահանության վճարի դրույքաչափի կամ դրա տեսակի փոփոխման դեպքում 

աղբահանության վճար հաշվարկողը հաջորդող ամսվա 10-ը ներառյալ աղբահանության վճար 

վճարողներին իրազեկում է հաշվարկված վճարի չափի մասին: 

 

10. Աղբահանության վճար վճարողներին հաշվառողները, աղբահանության վճարը հաշվարկողները և 

աղբահանության վճարի գանձումը. 

 

10.1. Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառումը, աղբահանության վճարը հաշվարկելը, 

ինչպես նաև այդ վճարի գանձումը իրականացնում է համայնքապետարանի աշխատակիցների 

կողմից: 



10.2. Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման կարգը սահմանում է համայնքի 

ավագանին: 

10.3. Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման, 

ինչպես նաև այդ վճարի գանձման կարգի պահպանման նկատմամբ հսկողությունն 

իրականացնում է համայնքի ղեկավարը:  

 

11. Աղբահանության վճար վճարողների հիմնական իրավունքները և պարտականությունները. 

Աղբահանության վճար վճարողների հիմնական իրավունքներն են՝ 

 

11.1. Ինքնուրույն հաշվարկել իրենց կողմից կատարվող վճարի չափը և ստուգել դրա 

համապատասխանությունը կատարված հաշվարկների հետ. 

11.2. Ծանոթանալ իրենց կողմից կատարվող վճարի չափին և հաշվարկներին, ինչպես նաև 

տեղեկություններ ստանալ իրենց կատարած վճարումների մասին. 

11.3. Օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկել աղբահանության վճար վճարողների 

հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման, ինչպես նաև այդ վճարի գանձման իրեն 

վերաբերող գործողությունները. 

11.4.  Համայնքի ղեկավարից պահանջել աղբահանությունը կազմակերպողի 

պարտավորութունների պատշաճ  կատարում: 

12. Աղբահանության վճար վճարողները պարտավոր են՝ 

 

12.1.սույն օրենքով սահմանված ժամկետում և սահմանված դրույքաչափով վճարել աղբահանության 

վճարը. 

12.2.աղբը պահել և թափել դրա համար սահմանված կամ նախատեսված վայրերում: 

 

13. Պատասխանատվությունը սույն օրենքը խախտելու համար՝ 

13.1. Աղբահանության վճարի վճարումը սույն կարգով սահմանված ժամկետից ուշացնելու 

դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար աղբահանության վճար վճարողը, իսկ ՀՀ 

օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում աղբահանության վճար 

հաշվարկողը վճարում է տույժ՝ ժամանակին չմուծված աղբահանության վճարի գումարի 0,15 

տոկոսի չափով, դրանց վճարման ժամկետից անցած ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց 

ոչ ավելի, քան 180 օրվա համար. 

13.2. առաջացած տույժերը հաշվարկվում և հաշվառվում (գանձվում) են աղբահանության 

վճարի վճարման ժամկետին հաջորդող ամսվա 1-ից. 

13.3. Օպերատորը  ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում իր 

պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար՝ համայնքի բյուջե 

վճարելով տուգանք՝ չկատարված կամ ոչ պատշաճ կատարված աղբահանության յուրաքանչյուր 

դեպքի համար՝ հիսուն հազար դրամի չափով, եթե օպերատորի և համայնքի միջև կնքված 

պայմանագրով ավելի մեծ տուգանք սահմանված չէ: 

13.4.  Տուգանքի վճարումն օպերատորին չի ազատում չկատարված կամ ոչ պատշաճ 

կատարված պարտավորության կատարումից: Օպերատորի պարտավորությունների 

կատարման նկատմամբ վերահսկողությունն  իրականացնում է համայնքի ղեկավարը կամ նրա 

լիազորած անձը  (մարմինը): 

 

 



 

 

 



 

 





 















 

 



 

 

 


