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ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   

/Զեկուցող` Տ. Չալաբյան/ 

N   1-Ն  ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

Ղեկավարվելով <Տեղական ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքի 16/18 և 34/2, <Տեղական 

տուրքերի և վճարների մասին> ՀՀ օրենքի  10-րդ հոդվածների պահանջներով, համայնքի ավագանին` 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է. 
 
   

1. Սահմանել Աշտարակ քաղաքի վարչական տարածքում 2014 թվականի տեղական 

տուրքերի ու վճարների հետևյալ դրույքաչափերը  /կցվում է Հավելված1, Հավելված 2/: 

 

Ա Վ Ա Գ Ա Ն Ի` 
 

                         ԿՈՂՄ-12                    ԴԵՄ – 0        ՁԵՌՆՊԱՀ  -0 
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ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ         ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿ 

ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ     ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԱՐԱՄ 

ՂԱԼԱՉՅԱՆ ԱՐՍԵՆ     ՔԱՍՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ     

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ     ՕՎՈՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ    
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     ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                                   Ա. Ա Ն Տ Ո Ն Յ Ա Ն 

  



Հավելված 1 
Հաստատված է համայնքի 

ավագանու 19.12.2013թ. N 1-Ն որոշմամբ 
 
 

 

 

ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2014Թ.-Ի  

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

                                                                                                                       

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ 
ԴՐՈՒՅՔԱ 

ՉԱՓԵՐ /դրամ/ 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական 

նախագծին համապատասխան` նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ` ոչ հիմնական) 

շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է`   

հիմնական օբյեկտների համար`   

ա) 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 օբյեկտների 

համար` մինչև 15000 դրամ. 15000 

բ) սույն կետի «ա» ենթակետով չնախատեսված օբյեկտների համար`   

բա) 301-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 

մինչև 30000 դրամ, 30000 

բբ) 501-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` 

մինչև 50000 դրամ, 50000 

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

մինչև 50000 դրամ. 50000 

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

մինչև 100000 դրամ. 100000 

ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար`   

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

դրամ, 3000 

դ) 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար` մինչև 

5000 դրամ: 5000 

2. Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ 

օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման, 

աշխատանքների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) 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 սենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն` մինչև 

3000 դրամ. 3000 

բ) 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 նշանակության 

փոփոխություն, ապա, բացի սույն կետի «ա» ենթակետով սահմանված դրույքաչափի, 

կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար 1-ին կետով սահմանված նորմերը` օբյեկտի 

ընդհանուր մակերեսի ավելացման կամ սենքերի գործառական նշանակության 

փոփոխության մասով.   

գ) նախատեսվում է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային 

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

սենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն, ապա, սույն օրենքի իմաստով, այն 

համարվում է նոր շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության 

համար 1-ին կետով սահմանված նորմերը:   

3. Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ 

օբյեկտների քանդման թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է մինչև 5000 

դրամ: 
 

5000 

4. Համայնքի տարածքում տեղական տուրքը սահմանվում է`   

1) ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական 

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` յուրաքանչյուր եռամսյակի 

համար` 0-ից 17.500 դրամ. 3250 



2) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական 

շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` յուրաքանչյուր եռամսյակի 

համար` 1.500-ից 17.500 դրամ: 3250 

5. Համայնքի տարածքում`   

ա) բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար տեղական տուրքը 

սահմանվում է յուրաքանչյուր օրվա համար` 350 դրամ. 350 

բ) հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ 

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

նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության 

համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է 150 000-200 000 դրամ. 200000 

գ) խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության 

համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է 30 000-60 000 դրամ. 30000 

գա) 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՝ 1000-ից 6000 դրամ. 5000 

ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման 

դեպքում՝ 0-ից 1000 դրամ.  1000 

51 . համայնքի տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ 

առուվաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է յուրաքանչյուր 

տարվա համար 50.000 դրամ: 50000 

6. Համայնքի տարածքում` առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և 

վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները 

ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար` տեղական տուրքը ընթացիկ 

տարվա համար սահմանվում է`   

ա) առևտրի օբյեկտների համար` 25 000-50 000 դրամ. 50000 

բ) հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար` 50 000-100 000 դրամ. 50000 

գ) բաղնիքների (սաունաների) համար` 200 000-500 000 դրամ. 200000 

դ) խաղատների կազմակերպման համար` 500 000-1 000 000 դրամ. 1000000 

ե) շահումով խաղերի կազմակերպման համար` 250 000-500 000 դրամ. 250000 

զ) վիճակախաղերի կազմակերպման համար` 100 000-150 000 դրամ: 150000 

7. Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան համայնքի տարածքում ընտանի 

կենդանիներ պահելու թույլտվության համար` տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար 

սահմանվում է` 0-5 000 դրամ: 0 

8. Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր ամսվա համար արտաքին գովազդ տեղադրելու 

թույլտվության համար մեկ քառակուսի մետրի տեղական տուրքը սահմանվում է՝   

ա) ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք 

գովազդող արտաքին գովազդի համար` 1000-2000 դրամ. 2000 

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

արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար` 2500-3500 դրամ. 3000 

գ) այլ արտաքին գովազդի համար` 500-1500 դրամ. 1000 

դ) մինչև 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը` ծխախոտի արտաքին գովազդի համար` 3000-

5000 դրամ 3000 

ե) դատարկ գովազդային վահանակների համար՝ 700 դրամ: 700 

9. Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու 

համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է 0-10 000 դրամ: 1000 

Աշտարակ համայնքի անվանումը ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու 

թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է 50 

000-100 000 դրամ: 50000 

10. Համայնքի տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) 

ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա 

համար սահմանվում է 0-10 000 դրամ: 10000 

 

 

 

 

 

 



ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ 
ԴՐՈՒՅՔԱ 

ՉԱՓԵՐ /դրամ/ 

Աշտարակ համայնքում սահմանվում են տեղական վճարների հետևյալ տեսակները     

ա) համայնքի տարածքում շինարարության կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող 

վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական 

պայմաններ մշակելու և հաստատելու, ավարտված շինարարության շահագործումը 

փաստագրելու համար` տեղական ինքնակառավարման մարմնի մատուցած 

ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար. 

15000 

բ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների տնօրինության և օգտագործման տակ 

գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու 

դեպքերում անհրաժեշտ չափագրական և այլ նման աշխատանքների 

համար` տեղական ինքնակառավարման մարմնի մատուցած ծառայությունների դիմաց 

փոխհատուցման վճար. 

5000 

գ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մրցույթներ և աճուրդներ 

կազմակերպելու հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար` մասնակիցներից 

վճար. 

3000 

դ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից աղբահանությունը 

կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար /Հավելված 2/ 

.կենցաղային աղբի համար`ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող կամ բնակվող 

յուրաքանչյուր բնակչի համար 

.տնտեսվարող սուբյեկտներին մատուցվող աղբահանության  ծառայության դիմաց 

գանձվող ամսական վճար /Հավելված 2/ 

 

ե) շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման 

համար տեղականինքնակառաարման մարմինների կողմից տրամադրվող 

թույլտվության վճար: 

.ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափ աղբի համար ըստ ծավալի 1խմ աղբի համար 
 

 

.ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափ աղբի համար ըստ ծավալի 1տոննա 

 

 

   
 
 

 
 
 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝          Գ. Դ Ա Տ ՈՒ Մ Յ Ա Ն 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 

2500 

8000 



 
Հավելված 2 

Հաստատված է համայնքի 
ավագանու 19.12.2013թ. N 1-Ն որոշմամբ 

 
 

ՀՀ  ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ  ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ 

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄԱՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Շինության անվանումը և գործունեության տեսակը 
Աղբահանության ամսական 

վճարի չափը (ՀՀ դրամ) 

 

Կրպակներ և մթերային խանութներ                                      մինչև 10քմ՝   500 

10-20 քմ առևտրային մակերես  

քմ առևտրային մակերես  

քմ առևտրային մակերես  

քմ առևտրային մակերես  

քմ-ից ավելի առևտրային մակերես  

 

Հագուստի խանութներ 

մինչև 30 քմ առևտրային մակերես  

քմ առևտրային մակերես  

քմ առևտրային մակերես  

քմ առևտրային մակերես  

քմ-ից ավելի առևտրային մակերես  

 

Կենցաղային, տնտեսական և արդյունաբերական ապրանքների խանութներ 

մինչև 50 քմ առևտրային մակերես  

քմ առևտրային մակերես  

քմ-ից ավելի առևտրային մակերես  

 

Ավտոտեխսպասարկման կայաններ 

մինչև 50 քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

 

Բենզալիցքավորման կայաններ 

լիցքավորման սարք  

և ավելի լիցքավորման սարք  

 

Վարսավիրանոցներ, գեղեցկության սրահներ 

մինչև 20 քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

 

Հանրային սննդի օբյեկտներ 

- ռեստորաններ, ճաշարաններ   

մինչև 50 քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

- սրճարաններ   

մինչև 10 սեղան  

սեղան  

ից ավելի սեղան 

 



 

Դեղատներ 

մինչև 30 քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

 

 

Գրասենյակներ, օֆիսներ, 

մինչև 40 քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

 

Բուժ. հիմնարկներ 

հիվանդանոցներ և կլինիկաներ   

մինչև 50 մահճակալ  

մահճակալ  

և ավելի մահճակալներ  

Ատամնաբուժարաններ   

մինչև 2 սպասարկման աթոռ  

սպասարկման աթոռ  

և ավելի սպասարկման աթոռ  

 

Նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկներ, հանրակրթական դպրոցներ, 

վարժարաններ, սպորտդպրոցներ, երաժշտական դպրոցներ 

անձի  համար  

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ 

 անձի համար  

 

Համալսարաններ, ինստիտուտներ, քոլեջներ 

անձի համար  

 

Հյուրանոցներ 

մինչև 10 սենյակ (համար   

սենյակ (համար   

և ավելի սենյակ (համար   

 

Բանկեր 

մինչև 50 քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

 

Թանգարաններ, պատկերասրահներ, 

ցուցահանդեսներ 
 

 

Բնակչության կենցաղսպասարկման ծառայություններ (ատելյեներ, ֆոտոատելյեներ, 

համակարգչային և ինտերնետ ծառայություններ) 

մինչև 20 քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

 

Ծաղկի վաճառքի խանութներ և սրահներ 

մինչև 20 քմ մակերես  



քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

 
Առևտրի ժամանակավոր և շարժական կետեր  

 

Շուկաներ 

մինչև 200 քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

 

Արտադրամասեր 

մինչև 200 քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

Սննդի արտադրություն 

մինչև 100 քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

 

Գազալցակայաններ 

մինչև 2 լիցքավորման սարք  

  ից ավել լիցքավորման սարք  

 

Տաքսի ծառայություններ 

մինչև 10 քմ մակերես  

քմ մակերես  

քմ-ից ավելի մակերես  

2

23 

 

ՀՀ Պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներ

-  զորամասեր 

-  զինկոմիսարիատներ 

 
 

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝          Գ. Դ Ա Տ ՈՒ Մ Յ Ա Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՇՏԱՐԱԿ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

19-ը  դեկտեմբերի  2013թ. 

 ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ  
 

/Զեկուցող` Գ. Եղիազարյան/ 

N   2-Ն  ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

Ղեկավարվելով <Տեղական ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքի 16/3, 34/1  և <Բյուջետային 

համակարգի մասին>  ՀՀ օրենքի 32 հոդվածների պահանջներով, համայնքի ավագանին`  

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է. 
 
   

1. Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2014թ-ի տարեկան բյուջեի եկամտային մասի առաջարկությանը` 

համաձայն  հատված 1-ի:  

2. Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2014թ-ի տարեկան բյուջեի  ծախսային մասի առաջարկությանը` 

ըստ  բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման, համաձայն  հատված 2-ի: 

 3. Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2014թ-ի տարեկան բյուջեի  ծախսային մասի առաջարկությանը` 

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, համաձայն  հատված 3-ի: 

4. Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2014թ-ի տարեկան բյուջեի տարեվերջի հավելուրդին կամ 

դեֆիցիտին (պակասուրդին), համաձայն հատված 4-ի: 

 5. Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի տարեկան բյուջեի տարեվերջի հավելուրդի օգտագործման 

ուղղություներին կամ դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանասավորման աղբյուրներին` համաձայն հատված 5-ի: 

 6. Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2014թ-ի տարեկան բյուջեի  ծախսային մասի առաջարկությանը`   

ըստ  բյուջետային ծախսերի գործառնական և տնտեսագիտական  դասակարգման,   համաձայն  հատված 6-ի: 

 

                                                                              í³ñã³Ï³Ý                       ýáÝ¹³ÛÇÝ                        ÀÝ¹. 

                                                                   µÛáõç»                                µÛáõç» 

 

ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ù³ë                                    410110.3                          21000                         410110.3 

Ì³Ëë³ÛÇÝ Ù³ë                                      410110.3                          41000                         410110.3 

¸»ýÇóÇï       _______________________0_________________20000_____________20000__ 
                                           

ä³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáÝ¹                   21000              

                                                                 

 

Ա Վ Ա Գ Ա Ն Ի` 
 

                         ԿՈՂՄ-12                    ԴԵՄ – 0        ՁԵՌՆՊԱՀ  -0 

 

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ  ՆՈՐԻԿ      ՇԱՀԱԶԻԶՅԱՆ  ԿԱՐԵՆ   

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ         ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿ 

ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ     ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԱՐԱՄ 

ՂԱԼԱՉՅԱՆ ԱՐՍԵՆ     ՔԱՍՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ     

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ     ՕՎՈՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ    

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ   ՏԱՇՉՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ  

    

 

     ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                                    Ա. Ա Ն Տ Ո Ն Յ Ա Ն 

  



 

ԱՇՏԱՐԱԿ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

 
 

19-ը  դեկտեմբերի  2013թ. 

ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2013Թ. ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
 

/Զեկուցող` Ս. Պապյան/ 

N   3-Ա  ՈՐՈՇՈՒՄ 
 
 

Ղեկավարվելով <Տեղական ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքի 16/29  հոդվածի 

պահանջներով, հիմք ընդունելով Աշտարակի քաղաքապետ Ա. Անտոնյանի  06.11.2013թ.   թիվ 194-Ա 

կարգադրությունը և գույքագրման հանձնաժողովի արձանագրությունը, համայնքի ավագանին` 
 

 
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է. 
 

  
 

1. Հաստատել Աշտարակի համայնքային սեփականության 2013թ. գույքագրման 

փաստաթղթերը /հիմքերը գտնվում են ֆինանսատնտեսագիտական    բաժնում/:  

 

              

Ա Վ Ա Գ Ա Ն Ի` 
 

                         ԿՈՂՄ - 12                    ԴԵՄ – 0        ՁԵՌՆՊԱՀ  -0 

 

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ  ՆՈՐԻԿ      ՇԱՀԱԶԻԶՅԱՆ  ԿԱՐԵՆ   

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ         ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿ 

ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ     ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԱՐԱՄ 

ՂԱԼԱՉՅԱՆ ԱՐՍԵՆ     ՔԱՍՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ     

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ     ՕՎՈՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ    

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ   ՏԱՇՉՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ  

    

 

 

     ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                                     Ա. Ա Ն Տ Ո Ն Յ Ա Ն 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՇՏԱՐԱԿ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 
 

19-ը  դեկտեմբերի  2013թ. 

 ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՈՐՈՇԱԿԻ ԳՈՒՅՔ 

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

/Զեկուցող` Ս. Պապյան/ 

N   4-Ա  ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

Հիմք ընդունելով Աշտարակի քաղաքապետ Ա. Անտոնյանի  06.11.2013թ.   թիվ 194-Ա 

կարգադրությունը և գույքագրման հանձնաժողովի արձանագրությունը, գույքի առկա վիճակը, 

ղեկավարվելով <Տեղական ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքի 16/29  հոդվածի պահանջներով, 

համայնքի ավագանին` 
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է. 
 

 
   

1.  Դուրս գրել  Աշտարակի համայնքային սեփականության համարվող և օգտագործման 

համար ոչ պիտանի գույքը և կատարել համապատասխան ձևակերպումներ 

/հիմքերը  գտնվում են ֆինանսատնտեսագիտական    բաժնում/:  

Կից ներկայացվում է ցուցակը /հավելված 4.1/: 

 

 

Ա Վ Ա Գ Ա Ն Ի` 
 

                         ԿՈՂՄ - 12                    ԴԵՄ – 0        ՁԵՌՆՊԱՀ  -0 

 

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ  ՆՈՐԻԿ      ՇԱՀԱԶԻԶՅԱՆ  ԿԱՐԵՆ   

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ         ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿ 

ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ     ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԱՐԱՄ 

ՂԱԼԱՉՅԱՆ ԱՐՍԵՆ     ՔԱՍՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ     

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ     ՕՎՈՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ    

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ   ՏԱՇՉՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ  

    

 

 

     ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                                      Ա. Ա Ն Տ Ո Ն Յ Ա Ն 

 

 

 

 

 

 

 



 

Հավելված 4.1 
Հաստատված է              

համայնքի ավագանու 

19.12.2013թ.  N 4-Ա որոշմամբ 

 

ԴՈՒՐՍ ԳՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿ 
 

 

ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ  

 

1. Լրագրի սեղան – 1 հատ – 154 դրամ 

2. Բազմոց – 1 հատ – 11 541 դրամ 

3. Բարձիկ – 3 հատ – 3x 17 333 -51 999 դրամ 

4. Սպունգ – 85կգ x 3000 – 255 000 դրամ 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`  318 694  ՀՀ դրամ 

 
 

<ԱՐԵՎԻԿ> ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ 

 

հ/հ Անվանում Չափի միավոր Քանակ Գին Գումար 

1 Վերմակ հատ 10 77 770 

2 Սավան հատ 10 77 770 

3 Բարձ հատ 20 77 1540 

4 Բարձի երես հատ 11 77 847 

5 Ադիալ բամբակյա հատ 10 77 770 

6 Պադադյալնիկ հատ 15 77 1155 

7 Ներքնակ հատ 32 77 2464 

8 Դիվիդի հատ 1 35400 35400 

9 Գեյզեր հատ 1 70000 70000 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                                                                                           113 716 ՀՀ դրամ 

 

 
 

<ՀՈՎԻԿ> ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ 
 

 

հ/հ Անվանում Քանակը Արժեքը Ընդամենը 

1 Ափսե մեծ 20 250 5000 

2 Դույլ պլաստմասե 2 0 0 

3 Աթոռ մանկական պլաստմասե 20 0 0 

4 Աթոռ կիսափափուկ 5 77 385 

5 Բաժակ 8 200 1600 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                                                                            6985 ՀՀ դրամ 

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`           Գ. Դ Ա Տ ՈՒ Մ Յ Ա Ն 


