
 



Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
15 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 46-Ն 

Ն.ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2019թ. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ 
ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 18-րդ կետով, 
<<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11րդ և 12-
րդ հոդվածների պահանջներով   համայնքի ավագանին 

ՈՐՈՇԵՑ՝ 

1. Սահմանել Ն.Ծաղկավան համայնքի վարչական տարածքում 2019թ. 
տեղական տուրքերի և վճարների հետևյալ դրույքաչափերը՝ 

1) Ոգելից խմիչքի վաչառքի թույլտվության համար մինչև 26 
քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինություն
ների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում յուրաքանչյուր եռամսյակի համար 
1500/մեկ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ: 

2) Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար մինչև 26 
քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինություն
ների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում յուրաքանչյուր եռամսյակի համար 
1500/մեկ հազար հինգ հարյուր/ՀՀ դրամ: 

3) 
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր եռ
ամսյակի համար՝  

 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ 

ԾԱՂԿԱՎԱՆ (ԻՋԵՎԱՆԻ ՇՐՋ.) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավան համայնք  

ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ.Ներքին Ծաղկավան, 077001055, nerqintsaghkavan.tavush@mta.gov.am 



 -26-ից մինչև 
50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ
ունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում յուրաքանչյուր եռամսյակի համ
ար 1950/մեկ հազար ինը հարյուր հիսուն/ՀՀ դրամ: 

4) Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար  

-մինչև 26-ից մինչև 
50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությ
ունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում յուրաքանչյուր եռամսյակի համ
ար  1950/մեկ հազար ինը հարյուր հիսուն/դրամ: 

5) Համայնքի վարչական տարածքում 50-ից մինչև 100 
քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 4500 
/չորս հազար հինգ հարյուր/ դրամ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար: 

6) 
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վա
ռելիքի վաճառքի թույլտվության համար օրացուցային տարվա համար 
20000/քսան հազար/ՀՀ դրամ: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական  հրապարակմանը հաջորդող 10-
րդ օրը: 

  

 

 

 

  



 

 

 



 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ 

ԾԱՂԿԱՎԱՆ (ԻՋԵՎԱՆԻ ՇՐՋ.) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավան համայնք  

ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ.Ներքին Ծաղկավան, 077001055, nerqintsaghkavan.tavush@mta.gov.am 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
15 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 48-Ա 

Ն.ԾԱՂԿԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետությա օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով և 18-րդ հոդվածի 28-
րդ կետով, համայնքի ավագանին  

                                                                     ՈՐՈՇԵՑ 

1.Հաստատել Ն.Ծաղկավանի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցների թվաքանակը,հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը 
համաձայն հավելվածի՝ 

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 01/01/2020թվականից: 

 



 



 

  



 



 

 

 

 

 



 

  



 


