
հազ. դրամ

Հ/Հ Անվանումը Հավաքագրված գումարը

774,923.0

1 Տեղական տուրքեր. որից՝ 300,304.6

1.1
 Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական)  
շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար 23,154.3

1.2

Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ 
օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման 
աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության 
թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվություն

651.0

1.3
Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ 
օբյեկտների  քանդման թույլտվության համար 1,392.3

1.4
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ 
հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի 
իրացման թույլտվության համար

74,080.1

1.5 Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 12,358.7

1.6
Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների,  հեղուկացված գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների,  հեղուկացված 
գազերի վաճառքի թույլտվության համար 

8,617.0

1.7
Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և 
վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները 
ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 

9,465.6

1.8
 Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային 
համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 5.0

1.9 Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 134,140.9

1.10 Տեխնիկական և հատուկ նշ. hրավառություն 0.0

1.11 Կարաոկե, դիսկոտեկ, բաղնիք 0.0

1.12 Հեստապարային ակումբ 0.0

1.13
 Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու 
(բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության 
համար

10.0

1.14
 Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության 
համար 2,315.0

1.15  Համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների 
վաճառքի թույլտվության համար

3,760.8

1.16  Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության 
համար

24,263.4

1.17 Հայաստանի Հանրապետության համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում 
օգտագործելու թույլտվության համար

1,200.0

1.18 Հոգեհանգստի ծիսակատարությունների թույլտվություն 3,000.0

1.19 Ինժեներատեխ. Ենթակառուցվածքներ 1,790.5

1.20 Մասնավոր գերեզմանատուն 0.0

1 1.21 Գովազդ (վերգետնյա անցում) 0.0

1.22 Շրջածախ և շրջիկ առևտուր 100.0

2 Տեղական  վճարներ. որից՝ 474,618.4

2.1 Աղբահանության վճար 346,520.9

2.2 Համայնքի տարածքում շինարարության ավարտի փաստագրում 7,255.4

Տեղեկանք

Երևան քաղաքի 2021 թվականի մարտ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման 
վերաբերյալ 

Տեղական տուրքեր և վճարներ, այդ թվում՝



2.3 Համայնքի կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու հետ կապված ծախսերի 
փոխհատուցման համար` մասնակիցներից վճար 70.0

2.4 Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 168.9

2.5 Ավտոկայանատեղի համար 45,507.2

2.6 Մանկապարտեզի ծառայություն 1,810.3

2.7 Թանգարանների մուտք 458.3

2.8 Արտադպրոցական դաստ. Հաստատ. (երաժշտ., նկարչ., արվեստի դպ.) 53,253.9

2.9 Տոնավաճառ, վերնիսաժ 0.0

2.10 Բազմաբնակարան շենքերի պահպանում 0.0

2.11 Ազատության հրապարակում գտնվող ստորգետնյա ավտոկայանատեղի 6,906.8

2.12 Անշարժ գույքի հասցեի տրամադրում 9,018.5

2.13 Քաղաքաշին. գործ. և բարեկարգ. նպ. (Գլխավոր հատակագիծ) 3,648.2

2.14 Անասնաբույժի ծառայություն 0.0

2.15 Շահագործման թույլտվություն 3,400.0

2.16 Փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստում 0.0


