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                                                                                                                                      Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ          N1                                 

                                                                                      

                                                                                                                  ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՈՒՇԻ  

                                                                                                                  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

                                                                                                                 19.12.2017Թ.N32ՈՐՈՇՄԱՆ 

 

 

ՈՒՇԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ: 

 

 

1.ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ’ 

Ա.Մինչև 300քմ. Ընդհանուր մակերես ունեցող բնակելի մակերես ունեցող բնակելի,այդ թվում 

այգեգործական/ամառանոցային/ տների,ինչպես նաև 200քմ.ընդհամուր մակերես ունեցող և 

հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար .5000դ. 

Բ.Սույն կետի ա/ենթակետի’Չնախատեսված օբյեկտների համար’201-ից մինչև 500քմ. 

Ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար’ 5000դ. 

2.ՈՉ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

Ա.Մինչև 20և ավել քմ. Ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 3000դ. 

20և ավել քմ. ընդհանուր  մակերես ունեցող օբյեկտների համար 3000դ. 

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ՕԲԵԿՏՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ: 

3.Ա.Համայնքում հիմնական շինությունների շինարարական թույլտվության համար15000դ. 

Բ.Շինարարական ավարտական ակտի թույլտվության համար 15000դ. 

Գ.Աճուրդներ,մրցույթներ կազմակերպելու համար տեղական վճար սահմանել 1000դ. 



Դ.Ինքնքկամ կառույցները օրինականացնելու համար տեղական տուրք սահմանել 3000դ. 

Ե.Համայնքի տարածքում գտնվող օբյեկտների վերակառուցելու,արտաքին տեսքը փոխելու 

համար տեղական տուրք սահմանել 3000դ. 

Զ.Համյնքի տարածքում շենք-շինությունների, օբեկտների քանդման թույլտվության համար 

3000 դրամ: 

4.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ Է ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ 

Ա.Ոգելից և ալկահոլային խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար’ 

Մինչև 26քմ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների 

ներսում վաճառքի կազմակերպման թույլտվության  դեպքում տեղական տուրք սահմանել 

եռամսյակը 1000դ. 

Բ.Համայնքի տարածքում  հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման 

թույլտվության համար տեղական տուրք սահմանել յուրաքանչյուր եռամսյակի համար 

սահմանվում է հիմնական շինությունների ներսում’ 

Մինչև 26քմ. ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար 1500դ. 

 26-ից  մինչև 50քմ. ընդհանուր մակերես  ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 3000դ. 

50-ից մինչև 100քմ. ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 5000դ.  

5. Հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների,հեղուկացված գազերի,մանրածախ առևտրի 

կետերում վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք սահմանել 150000դ. 

6.Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 1-քմ-ի 

համար տեղական տուրք սահմանել եռամսյակը 1000դ. 

7.Ուշի համայնքում 2018թ.-ի աղբահանություն կազմակերպելու համար տեղական վճար 

սահմանել յուրաքանչյուր բնակվող բնակչից ամսեկան 50 դրամ: 
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