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ՈՐՈՇՈՒՄ 

 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի  

N 267-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ 

հոդվածներով՝ 

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 

1. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի «Երևան քաղաքի 

վարչական տարածքում գտնվող՝ պետության և համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման տարածքներում (փողոցներ, հրապարակներ, 

զբոսայգիներ և այլ տարածքներ) շրջածախ առևտրի իրականացմանը ներկայացվող 

պահանջները, պայմանները, շրջածախ առևտուր իրականացնելու միջոցով վաճառվող 

ապրանքների տեսակները և շրջածախ առևտրի իրականացման թույլատրելի վայրերը 

սահմանելու մասին» N267-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետի 1-12, 14, 19-21, 23-33-րդ 

ենթակետերում «գրքեր» բառից առաջ լրացնել «մանկական խաղալիքներ» բառերը։  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                       ՀԱՅԿ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
                                                           

 
 
 
 



 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի N 267-Ն 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Երևան քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող ընդհանուր օգտագործման 

տարածքներում ամառային սեզոնին քաղաքացիների կողմից իրականացվում է 

մանկական խաղալիքների բացօթյա ապօրինի վաճառք։ Ուսումնասիրությունները ցույց 

են տվել, որ մանկական խաղալիքների վաճառքը իրականացվում է հիմնականում 

շրջածախ եղանակով, իսկ Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի 

«Երևան քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող՝ պետության և համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման տարածքներում (փողոցներ, 

հրապարակներ, զբոսայգիներ և այլ տարածքներ) շրջածախ առևտրի իրականացմանը 

ներկայացվող պահանջները, պայմանները, շրջածախ առևտուր իրականացնելու 

միջոցով վաճառվող ապրանքների տեսակները և շրջածախ առևտրի իրականացման 

թույլատրելի վայրերը սահմանելու մասին» N267-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետով 

մանկական խաղալիքները, որպես վաճառվող ապրանքների թույլատրելի տեսակ 

սահմանված չէ։ 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Երևան քաղաքում բացօթյա ապօրինի առևտուրը 

կանոնակարգելու նպատակով մշակվել է սույն որոշման նախագիծը: 

  

 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                         ՀԱՅԿ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
                                                           

 

 

 

 
 
 
 



 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 
«ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2020  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  8-Ի N 267-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱՑՈՒԹՅԱՄԲ  ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ  ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 
 
«Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեբերի 8-ի N267-Ն որոշման մեջ 

լրացումներ կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծն 

ընդունելու կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 

բյուջեում եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի սպասվում: 

 

 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 
««ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի N 267-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԱԿՏԵՐԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ 
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
 
«Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի սեպտեբերի 8-ի N267-Ն որոշման մեջ 

լրացումներ կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծն 

ընդունելու կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի 

առաջանում: 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                         ՀԱՅԿ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
                                                           

 


