
 
Մաս 6 

  
    ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ   
        
    Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1143    «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 7 սեպտեմբերի 
2017 թ. N 2-Ն որոշումը 11 

1144   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2017 թ. բյուջեի պահուստային ֆոնդից 
հատկացում կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 7 սեպտեմբերի 
2017 թ. N 3-Ն որոշումը 63 

1145   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն համարվող որոշ 
հողամասեր կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին» Աշտարակի 
համայնքի ավագանու 7 սեպտեմբերի 2017 թ. N 5-Ն որոշումը 64 

1146   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն համարվող որոշ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողամասեր աճուրդ-վաճառքով և ուղղակի 
վաճառքով օտարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 7 սեպտեմբերի 2017 թ. 
N 6-Ն որոշումը 68 

1147   Աշտարակի համայնքի ավագանու 7 սեպտեմբերի 2017 թ. N 8-Ն որոշումը 71 
        
    Թալինի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1148   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 

հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 17 
օգոստոսի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը 75 

1149   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեի 2-րդ եռամսյակի 
կատարողականի մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 17 օգոստոսի 2017 թ. N 28-Ն 
որոշումը 77 

1150   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի ավագանու «Թալինի համայնքի 2017 թ. 
տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» 02.06.2017 թ. թիվ 19-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 17 օգոստոսի 
2017 թ. N 31-Ն որոշումը 79 

1151   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի ավագանու 26.12.2016 թ. թիվ 60-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 17 
օգոստոսի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը 111 

1152   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Թալինի համայնքի ղեկավարի 21 
օգոստոսի 2017 թ. N 195-Ն որոշումը 112 

        
    ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ   

        
    Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները   

        
1153   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի հոդվածներում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 12 սեպտեմբերի 
2017 թ. N 35-Ն որոշումը 115 

1154   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի հոդվածներում 
փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 29 սեպտեմբերի 
2017 թ. N 37-Ն որոշումը 117 

155   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի հոդվածներում 
փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 29 սեպտեմբերի 
2017 թ. N 38-Ն որոշումը 118 

        
    Արտաշատի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1156   «ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսային մասում 

առաջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի համայնքի 120 
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ավագանու 25 օգոստոսի 2017 թ. N 34-Ն որոշումը 
1157   «ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 

բնակավայրերի հողերից աճուրդային կարգով օտարման թույլտվություններ տալու և 
օտարման մեկնարկային գներ սահմանելու մասին» Արտաշատի համայնքի ավագանու 
25 օգոստոսի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը 122 

        
    Վեդու համայնքի ավագանու որոշումը   
        
1158   «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Վեդու համայնքի ավագանու 20 սեպտեմբերի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը 123 
        
    ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ   
        
    Արմավիրի համայնքի ավագանու որոշումը   
        
1159   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի ավագանու 08.12.2016 թ. որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 31 օգոստոսի 
2017 թ. N 77-Ն որոշումը 124 

        
    Մեծամորի համայնքի ղեկավարի որոշումը   
        
1160   «ՀՀ Արմավիրի մարզի ՄԵծամորի համայնքի 2017 թ. բյուջեում վերաբաշխում 

կատարելու մասին» ՄԵծամորի համայնքի ղեկավարի 11 հոկտեմբերի 2017 թ. N 112-Ն 
որոշումը 129 

        
    ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ   
        
    Սևանի համայնքի ավագանու որոշումը   
        
1161   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2017 թ. 1-ին կիսամյակի բյուջեի 

կատարման մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 22 օգոստոսի 2017 թ. N 11-Ն 
որոշումը 165 

        
    Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1162   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ավագանու 18.03.2014 թ. թիվ 21-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 3 
օգոստոսի 2017 թ. N 65-Ն որոշումը 169 

1163   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ավագանու 2017 թ. հունվարի 23-ի 
թիվ 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վարդենիսի համայնքի 
ավագանու 19 սեպտեմբերի 2017 թ. N 90-Ն որոշումը 173 

        
    ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ   
        
    Ալավերդու համայնքի ավագանու որոշումը   
        
1164   «ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերն 

աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 5 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 41-Ն որոշումը 187 

        
    Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը   
        
1165   «ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 22 օգոստոսի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը 189 
        
    Սպիտակի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1166   «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի 2017 թ. 3-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման 

ընթացքի վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի հաղորդումը ընդունելու մասին» Սպիտակի 
համայնքի ավագանու 13 հոկտեմբերի 2017 թ. N 55-Ն որոշումը 190 



1167   «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 6-ի թիվ 63-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 
13 հոկտեմբերի 2017 թ. N 56-Ն որոշումը 198 

        
    Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1168   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 7 օգոստոսի 2017 թ. N 852-Ն 
որոշումը 200 

1169   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 31 օգոստոսի 2017 թ. N 925-Ն 
որոշումը 202 

1170   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 20 սեպտեմբերի 2017 թ. N 1021-
Ն որոշումը 204 

1171   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 28 օգոստոսի 2017 թ. N 1057-Ն 
որոշումը 206 

1172   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 2 հոկտեմբերի 2017 թ. N 1076-Ն 
որոշումը 208 

1173   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 16 հոկտեմբերի 2017 թ. N 1138-Ն 
որոշումը 210 

1174   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 20 հոկտեմբերի 2017 թ. N 1064-Ն 
որոշումը 212 

1175   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 20 հոկտեմբերի 2017 թ. N 1165-Ն 
որոշումը 214 

        
    Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1176   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 21-ի «Տաշիրի 

համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին»» թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 15 օգոստոսի 2017 թ. N 46-Ն 
որոշումը 216 

1177   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների 
ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու և Տաշիրի համայնքի ավագանու 
22.11.2013 թ. թիվ 67-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Տաշիրի համայնքի 
ավագանու 15 օգոստոսի 2017 թ. N 49-Ն որոշումը 236 

1178   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքային սեփականություն համարվող հողամասն 
աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Տաշիրի համայնքի 
ավագանու 15 օգոստոսի 2017 թ. N 50-Ն որոշումը 244 

1179   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում տեղական վճարների արտոնություններ 
սահմանելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 31 օգոստոսի 2017 թ. N 55-Ն 
որոշումը. 246 

1180   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում տեղական վճարների գծով արտոնություններ 
կիրառելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու մասին» Տաշիրի 
համայնքի ավագանու 31 օգոստոսի 2017 թ. N 56-Ն որոշումը 248 

1181   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ավագանու 2013 թ. նոյեմբերի 22-ի թիվ 76-Ն 
որոշումը և 2017 թ. օգոստոսի 15-ի թիվ 49-Ն որոշման 2-րդ կետը ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 31 օգոստոսի 2017 թ. N 58-Ն 
որոշումը 250 

        
    ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ   
        
    Աբովյանի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1182   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ 251 



գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ 
գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 22 
օգոստոսի 2017 թ. N 68-Ն որոշումը 

1183   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 
169-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աբովյանի համայնքի 
ավագանու 6 սեպտեմբերի 2017 թ. N 74-Ն որոշումը 256 

1184   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ինն ամսվա եկամուտների և 
ծախսերի կատարողականի մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 11 հոկտեմբերի 
2017 թ. N 86-Ն որոշումը 275 

1185   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեով նախատեսված ֆոնդային 
մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Աբովյանի համայնքի 
ավագանու 11 հոկտեմբերի 2017 թ. N 87-Ն որոշումը 306 

        
    Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1186   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 28-ի 

թիվ 119-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրեղավանի 
համայնքի ավագանու 13 հոկտեմբերի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը 307 

1187   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեում վերաբաշխում 
կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ղեկավարի 22 օգոստոսի 2017 թ. N 196-Ն 
որոշումը 311 

        
    Եղվարդի համայնքի ավագանու որոշումը   
        
1188   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 63-

Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Եղվարդի համայնքի ավագանու 
3 օգոստոսի 2017 թ. N 28-Ն որոշումը 314 

        
    Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1189   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 

105-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի 
ավագանու 11 օգոստոսի 2017 թ. N 50-Ն որոշումը 315 

1190   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերը 
աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի 
համայնքի ավագանու 11 օգոստոսի 2017 թ. N 52-Ն որոշումը 316 

1191   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 
105-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի 
ավագանու 6 հոկտեմբերի 2017 թ. N 57-Ն որոշումը 318 

1192   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասը 
աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի 
համայնքի ավագանու 6 հոկտեմբերի 2017 թ. N 59-Ն որոշումը 319 

1193   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի «Կրեդիտ Կորպ Ունիվերսալ Վարկային 
Կազմակերպություն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը գումար վերադարձնելու 
մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 6 հոկտեմբերի 2017 թ. N 66-Ն որոշումը 320 

        
    Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1194   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 

175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի 
ավագանու 14 սեպտեմբերի 2017 թ. N 80-Ն որոշումը 321 

1195   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ֆոնդային մասի 
պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 
14 սեպտեմբերի 2017 թ. N 81-Ն որոշումը 322 

1196   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական 
հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և 
(կամ) մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող 
սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» Հրազդանի 
համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2017 թ. N 91-Ն որոշումը 323 



1197   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 
175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի 
ավագանու 10 հոկտեմբերի 2017 թ. N 93-Ն որոշումը 328 

1198   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի վարչական սահմաներում գտնվող անշարժ 
գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման 
կարգը սահմանելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 10 հոկտեմբերի 2017 թ. N 
103-Ն որոշումը 330 

        
    Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1199   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 26-ի 

թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
Չարենցավանի համայնքի ավագանու 8 սեպտեմբերի 2017 թ. N 50-Ն որոշումը 335 

        
    ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ   
        
    Գյումրու համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1200   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 218-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, Գյումրու համայնքի 2017 թ. բյուջեի 
վարչական մասի պահուստային ֆոնդից 62.242.300 (վաթսուներկու միլիոն երկու 
հարյուր քառասուներկու հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամը ֆոնդային մաս ուղղելու և 
օգտագործելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 12 սեպտեմբերի 2017 թ. N 85-Ն 
որոշումը 337 

1201   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող առանձնացված 
հողամասերը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և հողամասերի 
վարձավճարների մեկնարկային չափերը սահմանելու մասին» Գյումրու համայնքի 
ավագանու 12 սեպտեմբերի 2017 թ. N 98-Ն որոշումը 362 

1202   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ Ղարսի խճուղի, 
թիվ 6/4 հասցեի հողամասը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և 
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային չափ սահմանելու մասին» Գյումրու համայնքի 
ավագանու 12 սեպտեմբերի 2017 թ. N 99-Ն որոշումը 364 

1203   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն 
աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու 
մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 12 սեպտեմբերի 2017 թ. N 100-Ն որոշումը 365 

1204   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 218-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 6 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 107-Ն որոշումը 368 

        
    ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ   
        
    Գորիսի համայնքի ավագանու որոշումը   
        
1205   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ 

գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 22 օգոստոսի 
2017 թ. N 52-Ն որոշումը. 393 

        
    Դաստակերտի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1206   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Դաստակերտի համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2017 թ. N 14-Ն որոշումը 397 
1207   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Դաստակերտի համայնքի ավագանու 20 հոկտեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը 398 
        
    Կապանի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1208   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 82-

Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի 
համայնքի ավագանու 23 օգոստոսի 2017 թ. N 70-Ն որոշումը  399 



1209   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ 
գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 
օգոստոսի 2017 թ. N 71-Ն որոշումը  405 

1210   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն 
ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» 
Կապանի համայնքի ավագանու 23 օգոստոսի 2017 թ. N 72-Ն որոշումը  409 

1211   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի կողմից սոցիալական աջակցության 
տրամադրման կարգը և չափորոշիչները հաստատելու մասին» Կապանի համայնքի 
ավագանու 23 օգոստոսի 2017 թ. N 73-Ն որոշումը  413 

1212   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի /բնակավայրի/ գլխավոր հատակագծում 
փոփոխություն կատարելու և համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
օբյեկտների հողերի նպատակային նշանակության, արդյունաբերական օբյեկտների 
գործառնական նշանակության 0.013 հա հողամասի նպատակային նշանակության 
փոփոխման մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 օգոստոսի 2017 թ. N 78-Ն 
որոշումը  416 

1213   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի /բնակավայրի/ գլխավոր հատակագծում 
փոփոխություն կատարելու և պետության սեփականություն հանդիսացող անտառային 
հողերից 5,15 հա թփուտների հողատեսքի հողամասի նպատակային նշանակությունը 
փոփոխելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 օգոստոսի 2017 թ. N 80-Ն 
որոշումը  418 

1214   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի /բնակավայրի/ գլխավոր հատակագծում 
փոփոխություն կատարելու և համայնքային սեփականություն հանդիսացող 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերից 35,81 հա հողամասի նպատակային 
նշանակությունը փոփոխելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 օգոստոսի 2017 
թ. N 81-Ն որոշումը  419 

1215   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 82-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի 
համայնքի ավագանու 12 հոկտեմբերի 2017 թ. N 83-Ն որոշումը  420 

        
    Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1216   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ 

Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի 
ավագանու 24 օգոստոսի 2017 թ. N 79-Ն որոշումը 428 

1217   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. երրորդ եռամսյակի բյուջեի կատարման 
մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 16 հոկտեմբերի 2017 թ. N 91-Ն որոշումը 433 

1218   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ 
Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի 
ավագանու 16 հոկտեմբերի 2017 թ. N 92-Ն որոշումը 469 

        
    Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1219   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 66-

Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 
8 սեպտեմբերի 2017 թ. N 46-Ն որոշումը 474 

1220   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 66-
Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 8 
սեպտեմբերի 2017 թ. N 48-Ն որոշումը 504 

1221   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2017 թ. երրորդ եռամսյակի բյուջեի 
կատարման մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 հոկտեմբերի 2017 թ. N 53-Ն 
որոշումը 506 

1222   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 66-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 54-Ն որոշումը 541 

        
    Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները   



        
1223   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 

58-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի 
ավագանու 17 օգոստոսի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը 573 

1224   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 
58-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի 
ավագանու 6 սեպտեմբերի 2017 թ. N 34-Ն որոշումը 581 

1225   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն 
ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» 
Քաջարանի համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը 586 

1226   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի կողմից սոցիալական աջակցության 
տրամադրման կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին» Քաջարանի համայնքի 
ավագանու 6 սեպտեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը 591 

1227   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 
58-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի 
ավագանու 16 հոկտեմբերի 2017 թ. N 41-Ն որոշումը 594 

        
    ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ   
        
    Ջերմուկի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1228   «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 սեպտեմբերի 2017 թ. N 68-Ն 
որոշումը 600 

1229   «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 
անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող 
անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 
սեպտեմբերի 2017թ. N 70-Ն որոշումը 624 

    
     ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ   

        
    Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը   
        
1230   «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 29-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի 
ավագանու 29 սեպտեմբերի 2017 թ. N 65-Ն որոշումը 629 

        
    Բերդի համայնքի ավագանու որոշումը   
        
1231   «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 49-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բերդի համայնքի 
ավագանու 13 սեպտեմբերի 2017 թ. N 44-Ն որոշումը 633 

        
    Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումները   
        
1232   «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2017 թ. տեղական տուրքերում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 
2017 թ. N 42-Ն որոշումը 636 

1233   «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային 
մասերը ավելացնելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2017 թ. N 49-
Ն որոշումը 637 

        
    ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ   
        
1234   «ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 20 հոկտեմբերի 2017 թ. N 25-Ն 
որոշումը 628 

1235   «ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» Այնթապի համայնքի ավագանու 16 մայիսի 2017 թ. N 18-Ն 640 



որոշումը. . 
1236   «ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2017 թ. առաջին 

կիսամյակի տեղական բյուջեի կատարման ընթացքի մասին» Այնթապի համայնքի 
ավագանու 31 հուլիսի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը 652 

1237   «ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Այնթապի համայնքի ավագանու 31 հուլիսի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը 658 

1238   «ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների 
հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը հաստատելու 
մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 26 հոկտեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը 660 

        
    ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ   
        
1239   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի բարեկարգման կարգը 
սահմանելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 25 սեպտեմբերի 2017 թ. N 46-Ն 
որոշումը 664 

1240   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դաշտի համայնքի 
ավագանու 10 հոկտեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը 670 

1241   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 16 հոկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն 
որոշումը 674 

1242   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 
38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 
16 հոկտեմբերի 2017 թ. N 31-Ն որոշումը 703 

1243   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և 
վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Նալբանդյանի համայնքի ավագանու 
15 հոկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը 737 

1244   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 
աճուրդային կարգով իրացման, հողամասերի ուղղակի վաճառքով վաճառելու կամ 
օգտագործման իրավունքով (վարձակալությամբ/կառուցապատման իրավունքով/) 
մրցույթով տրամադրելու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Նորապատի համայնքի 
ավագանու 28 սեպտեմբերի 2017 թ. N 5-Ն որոշումը 742 

1245   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 
54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Փարաքարի համայնքի 
ավագանու 11 հոկտեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը 755 

        
    ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ   
        
1246   «ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի 2017 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի 

եռամսյակային բաշխման մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 
2017 թ. N 10-Ն որոշումը 768 

1247   «ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի ավագանու 25.11.2016 թ. թիվ 44-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Անտառամուտի համայնքի 
ավագանու 26 հուլիսի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը 775 

1248   «ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 41-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 
26 հուլիսի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 777 

1249   «ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 41-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 
25 օգոստոսի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը 794 

1250   «ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 30-ի «Լոռու մարզի 
Թեղուտի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 37-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» Թեղուտի համայնքի ավագանու 7 հուլիսի 2017 թ. N 
20-Ն որոշումը 802 

1251   «ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը 805 

1252   «ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ 
գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ 
գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 807 



բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգը սահմանելու 
մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 25 օգոստոսի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը 

1253   «ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 25 օգոստոսի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը 812 

1254   «ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. հունվարի 23-ի թիվ 02-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու 21 
օգոստոսի 2017 թ. N 14-Ն որոշումը 814 

1255   «ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Լուսաղբյուրի համայնքի ավագանու 23 հունիսի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը 825 

1256   «ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» 
Ձորագետի համայնքի ավագանու 13 հունիսի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 850 

1257   «ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 25-ի թիվ 29-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 6 
հունիսի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը 865 

        
    ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ   
        
1258   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ 

գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ 
գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 24 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը 887 

1259   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 
53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետամեջի համայնքի 
ավագանու 24 հոկտեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը 892 

1260   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետարգելի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 
49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետարգելի համայնքի 
ավագանու 12 հոկտեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը 894 

1261   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետարգելի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 
անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող 
անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Գետարգելի համայնքի ավագանու 12 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը 896 

1262   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովքի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 48-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Զովքի համայնքի ավագանու 10 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 31-Ն որոշումը 901 

1263   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 
անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող 
անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 13 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 54-Ն որոշումը 904 

1264   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի սեփականություն համարվող 
գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու 
մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 13 հոկտեմբերի 2017 թ. N 56-Ն որոշումը 909 

1265   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի 
թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Արտամետի 
համայնքի ավագանու 13 հոկտեմբերի 2017 թ. N 45-Ն որոշումը 911 

1266   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 
78-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի 
ավագանու 16 հոկտեմբերի 2017 թ. N 72-Ն որոշումը 923 

1267   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 26-ի 
թիվ 65-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Երզնկայի համայնքի 
ավագանու 8 օգոստոսի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը 925 

1268   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ողջաբերդի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 
անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող 
անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Ողջաբերդի համայնքի ավագանու 12 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 28-Ն որոշումը 928 

1269   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ողջաբերդի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» Ողջաբերդի համայնքի ավագանու 12 հոկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն 933 



որոշումը 
1270   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ 

գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ 
գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Ջրառատի համայնքի ավագանու 16 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը 938 

1271   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ 
գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ 
գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Քասախի համայնքի ավագանու 2 
հոկտեմբերի 2017 թ. N 50-Ն որոշումը 942 

  
  
  
  
  

 


