
 
 

 
 
 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 
¶ºÔ²ðøàôÜÆøÆ Ø²ð¼ 

¶ºÔ²ðøàôÜÆø Ð²Ø²ÚÜøÆ ²ì²¶²ÜÆ 

01.12.2017Ã.                                                                                                                     ·. ¶»Õ³ñùáõÝÇù 

à ð à Þ àôØ   N 26-Ü 
 

¶ºÔ²ðøàôÜÆøÆ  Ø²ð¼Æ  ¶ºÔ²ðøàôÜÆø  Ð²Ø²ÚÜøÆ  2018Â. 
îºÔ²Î²Ü îàôðøºðÆ ºì  ìÖ²ðÜºðÆ  ¸ðàôÚø²â²öºðÆ  Ø²êÆÜ 

 

  Ô»Ï³í³ñí»Éáí §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 18-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 18-ñ¹ Ï»ïáí, 
ÑÇÙù  ÁÝ¹áõÝ»Éáí  §î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÇ 12–ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1–ÇÝ կետի 1)-ին,  
2)-ñ¹, 3)–ñ¹,  9)–ñ¹ ենթակետերի և 14-րդ հոդվածի 1-ին կետի  5)-ñ¹ և 7)-րդ  ենթակետերի ¨ 
պ³Ñ³ÝçÝ»ñÁ` ë³ÑÙ³Ý»É ¨ Ñ³ëï³ï»É 2018Ã. Ñ³Ù³ñ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É 
¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ.  

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. 

1). 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, 

2). սույն կետի «1)» 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. 
3). 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` 

1). 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, 



2). 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 «1)» 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, 

3). 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 ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի 
արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 

1). 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, 

2). 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, 

5. համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար՝ 
համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար է սահմանվում 5000 դրամ, 

6. համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության 
աշխատանքները կազմակերպելու համար աղբահանության վճար է սահմանվում 

1) Յուրաքանչյուր տնտեսության համար ամսեկան 500 դրամ 
2) Իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատերերի շինությունների յուրաքանչյուր քառակուսի 

մետրի համար ամսեկան սահմանվում է 25 ՀՀ դրամ 
3) Կրթական օջախի շինության յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար սահմանվում է 2 ՀՀ դրամ 
4) Այլ օբյեկտների շինության յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար 3 ՀՀ դրամ. 
7. Խմելու ջրի սպասարկման վարձավճար է սահմանվում յուրաքանչյուր շնչի համար 100 ՀՀ դրամ 
8. êáõÛÝÁ áñáßáõÙÁ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ 
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