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Հոդված 1. Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին 2016 

թվականի սեպտեմբերի 29-ի ՀՕ-27-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

Հոդված 3. Ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման 

թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու կամ պահելու համար 

բնապահպանական վճարի դրույքաչափերը 

 1. Հատուկ հատկացված տեղերում՝ թափոնների տեղաբաշխման տեղերում, 

պոլիգոններում, թափոնակուտակիչներում, աղբավայրերում, համալիրներում և (կամ) 

շինություններում, արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները տեղադրելու կամ 

պահելու համար բնապահպանական վճարը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով. 

Արտադրության և (կամ) սպառման 
թափոններ՝ ըստ վտանգավորության դասի 

Դրույքաչափը՝ հաշվետու 
ժամանակաշրջանում 

տեղադրված յուրաքանչյուր 
տոննայի համար (ՀՀ դրամ) 

Առաջին դասի վտանգավորության թափոններ 48 000 
Երկրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 24 000 
Երրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 4 800 
Չորրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 
(բացառությամբ աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման աշխատանքներ իրականացնող 
օպերատորների համար` ֆիզիկական անձանց 
առաջացրած չտեսակավորված սպառման 
թափոնների) 

1 500 

Ոչ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ 
ընդերքօգտագործման թափոնների և աղբահանության 

600 



և սանիտարական մաքրման աշխատանքներ 
իրականացնող օպերատորների համար` ֆիզիկական 
անձանց կողմից առաջացրած տեսակավորված 
սպառման թափոնների) 
Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
աշխատանքներ իրականացնող օպերատորների 
համար` ֆիզիկական անձանց կողմից առաջացրած 
տեսակավորված և չտեսակավորված սպառման 
թափոններ 

60 

 

2. Հատուկ հատկացված տեղերում՝ արդյունաբերական հրապարակներում, 

արտադրության և (կամ) սպառման թափոնների (բացառությամբ 

ընդերքօգտագործման թափոնների) տեղադրման կամ պահման համար 

բնապահպանական վճարը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով.  

 Դրույքաչափը` ըստ տեղադրման  
ժամանակահատվածի (ՀՀ դրամ) 

թափոնների առա- 
ջացման պահից 

հաշվարկված մինչև 
մեկ տարի պահման 

դեպքում 
(տեխնոլոգիական  
փուլ, կուտակում) 

թափոնների 
առաջացման 

պահից 
հաշվարկված 
մեկ տարուց 

մինչև  
երեք տարի 
ներառյալ 
պահման 
դեպքում 

թափոնների 
առաջացման 

պահից 
հաշվարկած 
երեք տարուց 

ավելի պահման 
դեպքում 

առաջին դասի վտանգա-
վորության թափոններ 

0 16 000 48 000 

երկրորդ դասի վտանգա-
վորության թափոններ 

0 8 000 24 000 

երրորդ դասի վտանգա-
վորության թափոններ 

0 1 600 4 800 

չորրորդ դասի վտանգա-
վորության թափոններ 

0 500 1 500 

ոչ վտանգավոր թափոններ 
(բացառությամբ 
լեռնաարդյունահանող 
իրավաբանական անձանց 
կողմից տեղադրվող ոչ 
վտանգավոր թափոնների) 

  
  
0 

  
  

200 

  
  

600: 

 



3. Հատուկ հատկացված տեղերում՝ պոչամբարներում, արտադրական 

լցակույտերի, մակաբացման ապարների տեղամասերում և (կամ) համանման 

վայրերում, ընդերքօգտագործման թափոնների մեկանգամյա տեղադրման կամ 

պահման համար բնապահպանական վճարը հաշվարկվում է հետևյալ 

դրույքաչափերով. 

1) ոչ մետաղական պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի համար. 
 

Ընդերքօգտագործման թափոններ՝ 
ըստ վտանգավորության դասի 

Դրույքաչափը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում 
պահված յուրաքանչյուր տոննայի համար (ՀՀ 

դրամ) 
Առաջին դասի վտանգավորության 
թափոններ 

62 400 

Երկրորդ դասի վտանգավորության 
թափոններ 

31 200 

Երրորդ դասի վտանգավորության 
թափոններ 

6 240 

Չորրորդ դասի վտանգավորության 
թափոններ 

1 950 

Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ 
թվում` մակաբացման ապարներ) 

780 

  
2) մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի համար. 
 

Ընդերքօգտագործման 
թափոններ՝ ըստ վտանգավորության 

դասի 

Դրույքաչափը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում 
պահված յուրաքանչյուր տոննայի համար (ՀՀ 

դրամ) 
Առաջին դասի վտանգավորության 
թափոններ 

250 

Երկրորդ դասի վտանգավորության 
թափոններ 

120 

Երրորդ դասի վտանգավորության 
թափոններ 

25 

Չորրորդ դասի վտանգավորության 
թափոններ 

8 

Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ 
թվում` մակաբացման ապարներ) 

3 

 

 

 



Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

Հոդված 6. Ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման 

թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու կամ պահելու համար 

վճարի հաշվարկման կարգը  

1. Հատուկ հատկացված տեղերում ընդերքօգտագործման, արտադրության և 

(կամ) սպառման թափոնները տեղադրելու կամ պահելու համար վճարը հաշվարկվում է 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքին և սույն օրենքի 3-

րդ հոդվածով սահմանված դրույքաչափերին համապատասխան:: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


