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Հինք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ  հոդվածի  19-

րդ  կետը և  «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը.

Օշական գյուղական համայնքի ավագանին որոշում է`

Շինության անվանումը և գործունեության տեսակը 
Աղբահանության ամսական վճարի 

չափը (ՀՀ դրամ)           

Կրպակներ և մթերային խանութներ   

-0-20 քմ առևտրային մակերես 500 

-20-40 քմ առևտրային մակերես 1000 

-40-70 քմ առևտրային մակերես 2000 

-70-100 քմ առևտրային մակերես 2000 

-100 քմ-ից ավելի առևտրային մակերես 35000 

Հագուստի խանութներ   

-մինչև 30 քմ առևտրային մակերես 1000 

-30-50 քմ առևտրային մակերես  1000 

-50-80 քմ առևտրային մակերես 1500 

-80-100 քմ առևտրային մակերես 2000 

100 քմ-ից ավելի առևտրային մակերես 2500 

Կենցաղային, տնտեսական և արդյունաբերական ապրանքների 

խանութներ 
  

-մինչև 50 քմ առևտրային մակերես  2000 

-50-100 քմ առևտրային մակերես 2000 

-100քմ-ից ավելի առևտրային մակերես 2500 

Ավտոտեխսպասարկման կայաններ   

-մինչև 50 քմ մակերես 1000 

-50-100 քմ առևտրային մակերես 1000 

-100քմ-ից ավելի առևտրային մակերես 2000 

Բենզալիցքավորման կայաններ   

-1-2 լիցքավորման սարք  1500 

-3 և ավելի լիցքավորման սարք 2000 

Վարսավիրանոցներ, գեղեցկության սրահներ   

-մինչև 20 քմ մակերես 500 

-20-50 քմ մակերես 1500 

-50 քմ-ից ավելի մակերես 2000 

Հանրային սննդի օբյեկտներ   

- ռեստորաններ, ճաշարաններ   

-մինչև 50 քմ մակերես 2000 

-50-100քմ մակերես 5000 

-100 քմ-ից ավելի մակերես  15000 

- սրճարաններ   

մինչև 10 սեղան  3000 

-10-ից ավելի սեղան 5000 

Դեղատներ   

-մինչև 30 քմ մակերես  1000 

-30-60 քմ մակերես 1000 

-60քմ-ից ավելի մակերես 2000 



Գրասենյակներ, օֆիսներ,   

 -մինչև 40 քմ մակերես 1000  

 -40-60քմ մակերես 1500  

  -60-80քմ մակերես 2000  

 -80-100քմ մակերես 3500  

 -100քմ-ից ավելի մակերես 5000  

 Բուժ. հիմնարկներ   

 հիվանդանոցներ և կլինիկաներ   

 -մինչև 50 մահճակալ 8000  

 -50-100 մահճակալ            10000  

-100 և ավելի մահճակալներ                                          12000                                                            

Ատամնաբուժարաններ   

-մինչև 2 սպասարկման աթոռ  1000  

-2-4 սպասարկման աթոռ 2000  

-4 և ավելի սպասարկման աթոռ 2000  

Նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկներ, հանրակրթական  

դպրոցներ,վարժարաններ, սպորտդպրոցներ, երաժշտական 

դպրոցներ 

  

-1 անձի համար 20  

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ   

-1 անձի համար 80  

Համալսարաններ, ինստիտուտներ, քոլեջներ   

-1 անձի համար 40  

Հյուրանոցներ   

-մինչև 10 սենյակ (համար 3000  

-10-30 սենյակ (համար  5000  

-30 և ավելի սենյակ (համար 8000  

Բանկեր   

-մինչև 50 քմ մակերես 3000  

-50-100 քմ մակերես 4000  

-100-150 քմ մակերես 5000  

-150 քմ-ից ավելի մակերես 6000  

Թանգարաններ, պատկերասրահներ, ցուցահանդեսներ 1000  

Բնակչության կենցաղսպասարկման ծառայություններ  

(ատելյեներ, ֆոտոատելյեներ, համակարգչային և  

ինտերնետ ծառայություններ) 

  

-մինչև 20 քմ մակերես 500  

-20-50 քմ մակերես 1000  

-50-80 քմ մակերես 2000  

-80 քմ-ից ավելի մակերես  3000  

Ծաղկի վաճառքի խանութներ և սրահներ    

-մինչև 20 քմ մակերես  1000  

-20-50 քմ մակերես 2000  

-50 քմ-ից ավելի մակերես 3000  

Առևտրի ժամանակավոր և շարժական կետեր 1000  

Շուկաներ   

-մինչև 200 քմ մակերես 5000  



-20 քմ-ից ավելի մակերես  10000  

Արտադրամասեր   

-մինչև 200 քմ մակերես 3000  

-200 քմ-ից ավելի մակերես 5000  

Սննդի արտադրություն   

-մինչև 100 քմ մակերես  2000  

-100-200 քմ մակերես 2500  

-200 քմ-ից ավելի մակերես 3500  

Գազալցակայաններ   

-մինչև 3 լիցքավորման սարք 5000  

-3-5 լիցքավորման սարք 10000  

-5-ից ավել լիցքավորման սարք 15000  

Տաքսի ծառայություններ   

-մինչև 10 քմ մակերես 1000  

-10-30 քմ մակերես 2000  

-30 քմ-ից ավելի մակերես 2000  

Գյուղ. մթերքների վաճառքի կետեր   

-մինչև 10 քմ առևտրային մակերես                                   1000                  

- 10-50 քմ առևտրային մակերես 3000  

-50 քմ-ից ավելի առևտրային մակերես  5000  

 Ամառային հանգստի գոտիներ  20000 
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