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Հոդված 4. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման հիմնական 

նպատակները և գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները 
  
1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման հիմնական նպատակները և 

գործընթացի կազմակերպման սկզբունքներն են` 
1) մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական 

(վտանգավոր) ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը. 
2) բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների 

ապահովումը. 
3) տարածքների աղտոտման, աղբակույտերի առաջացման 

անթույլատրելիությունը և տարածքների մաքրումը աղբից. 
4) աղբահանության և սանիտարական մաքրման պարտադիր և պարբերաբար 

իրականացումը սույն օրենքով նախատեսված սանիտարական մաքրման սխեմային 
համապատասխան. 

5) աղբահանության վճարովի լինելը. 
6) օգտահանման ենթակա թափոնների տեսակավորման, օգտագործման ու 

վերամշակման համար պայմանների ստեղծումը և աղբավայրերում տեղադրվող 
թափոնների ծավալների նվազեցումը. 

7) աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ տեղեկատվության 
մատչելիության և հանրային իրազեկվածության ապահովումը տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից. 

8) աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 
մեքենայացումը. 

9) ոլորտում միջհամայնքային համագործակցությունը. 
10) համայնքային բյուջեի հաշվին կամ «Պետություն-մասնավոր գործընկերության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված ՊՄԳ ծրագրի 
շրջանակներում սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացումը: 

 
 
 

Հոդված 7. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 

ֆինանսավորումը 
  

1. Համայնքի տարածքում իրականացված աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման աշխատանքները ֆինանսավորվում են համայնքի բյուջեից` առանձին 
ծախսային ծրագրով (ծրագրերով) կամ արտաբյուջետային հաշվից: «Պետություն-
մասնավոր գործընկերության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
նախատեսված ՊՄԳ ծրագրի շրջանակներում սույն մասով սահմանված 
աշխատանքների ֆինանսավորումը կարող է իրականացվել այլ աղբյուրներից:  

 
  



Հոդված 8. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներ 
իրականացնողը 

  
1. Համայնքի ավագանու որոշմամբ աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

աշխատանքները համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացնում են 
անմիջականորեն համայնքային հիմնարկները կամ համայնքի կարիքների համար 

գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընտրված օպերատորը: 

«Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով նախատեսված ՊՄԳ ծրագրի շրջանակներում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման աշխատանքները կարող են ֆինանսավորվել և (կամ) 

իրականացվել ՊՄԳ պայմանագրով սահմանված կարգով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված անձինք կարող են իրականացնել 
խոշոր եզրաչափերի աղբի հավաքումը և փոխադրումը` տվյալ համայնքի 
ավագանու հաստատած դրույքաչափերին համապատասխան: 

3. Իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը, համայնքի ավագանու 
սահմանած պահանջներին համապատասխան, կարող է իրականացնել 
շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքումը և փոխադրումը սույն 
հոդվածով նախատեսված` աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվության հիման 
վրա: 

4. Աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվություններ կարող են տրամադրվել 
նաև շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի աղբահանության վճար 
վճարողներին՝ աղբն ինքնուրույն հավաքելու և փոխադրելու համար: 

5. Աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվությունը տրամադրում է համայնքի 
ղեկավարը համայնքի ավագանու հաստատած պայմաններով և կարգով: 

6. Աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվության տրամադրման պայմանները և 
կարգը պետք է ուղղված լինեն սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով նախատեսված 
նպատակներին և սկզբունքներին, ինչպես նաև սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ 
մասով նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխան աղբահանության 
իրականացման ապահովմանը: 

7. Աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվությունները տրամադրվում են 
կոնկրետ աղբահանության վճար վճարողների քանակի համար՝ վճարովի 
հիմունքներով: Թույլտվությունների համար վճարների դրույքաչափերը սահմանում է 
ավագանին, որոնք, սակայն, չեն կարող գերազանցել համապատասխան 
աղբահանության վճար վճարողի կողմից սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով 
նախատեսված հաշվարկվելիք դրույքաչափերի 20 տոկոսը։ 
 


