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ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի  
N 304-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ    

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի      

1-ին մասի 3-րդ կետով և «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 

3-րդ մասով` 

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 

1. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Երևան համայնքում 

տեղական տուրքերի 2021 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» N304-Ն 

որոշման հավելվածի 13-րդ կետի 3-րդ ենթակետի դ. պարբերությունից հետո սահմանված 

պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«ե. էլեկտրոնային էկրանների վրա գովազդային կազմակերպությունների կողմից 

տեղադրվող էլեկտրոնային արտաքին գովազդի համար Երևան քաղաքի  վարչական 

շրջանների տարածքում 4500 /չորս հազար հինգ հարյուր/ դրամ»: 

 

 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                                     Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

 
 
 
 
 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 304-Ն 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 14-րդ կետի դ) 

ենթակետի համաձայն՝ ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին 

համապատասխան, համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու 

թույլտվության համար, բացառությամբ` բնակավայրերի սահմաններից դուրս գտնվող 

պետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտերում և 

պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող գովազդների թույլտվությունների, 

յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար՝ այլ արտաքին գովազդի համար 

տեղական տուրքը սահմանվել է հազար հինգ հարյուր դրամ: 

 Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Երևան համայնքում 

տեղական տուրքերի 2021 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին»  N304-Ն 

որոշման հավելվածի 13-րդ կետի 3-րդ ենթակետի դ. պարբերությունից հետո սահմանված 

պարբերության մեջ /էլեկտրոնային էկրանների վրա տեղադրվող արտաքին գովազդի 

համար/ ըստ գոտիավորման Երևանի վարչական տարածքում էլեկտրոնային էկրանների 

վրա արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար տեղական տուրքի 

դրույքաչափը բարձրացել է 3.0 անգամ:  

Տեխնիկական վրիպակի պատճառով տվյալ գործակիցը /3.0/ չի կիրառվել «Տեղական 

տուրքերի և վճարների մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 14-րդ կետի դ) ենթակետով 

սահմանված դրույքաչափի նկատմամբ /սահմանված 1500-ի/: 

Ելնելով վերոգրյալից` առաջարկում ենք կատարել համապատասխան 

փոփոխություն՝ Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Երևան 

համայնքում տեղական տուրքերի 2021 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին»            

N 304-Ն որոշման  հավելվածի 13-րդ կետի 3-րդ ենթակետի դ. պարբերությունից հետո 

սահմանված պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 



«ե. էլեկտրոնային էկրանների վրա գովազդային կազմակերպությունների կողմից 

տեղադրվող էլեկտրոնային արտաքին գովազդի համար Երևան քաղաքի  վարչական 

շրջանների տարածքում 4500 /չորս հազար հինգ հարյուր/ դրամ»: 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                                 Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի  N 304-Ն 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՄԱԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ    

 

 Երևան քաղաքի ավագանու «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 

22-ի N 304-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման նախագծի 

ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չկա: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի  N 304-Ն 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ 
ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

 Երևան քաղաքի ավագանու «Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 

22-ի N 304-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման նախագիծը 

ընդունելու կապակցությամբ Երևանի 2021թ. բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում 

փոփոխություններ չեն սպասվում: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                                Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 


