
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ համայնք, ՀՀ, 
Լոռու մարզ, գ. Սարահարթ, Հեռ. (094)077616 ,  

 

 
08.     ապրիլ .  2014թ. 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻՆ 

        

 

        Կից Ձեզ ենք  ներկայացնում Լոռու մարզի Սարահարթի գյուղապետի թիվ 10-12 

որոշումները :  

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝       ՎԱՍԻԼ ՓԻԼՈՅԱՆ  

Կատ. `  

 



 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ համայնք, ՀՀ, 
Լոռու մարզ, գ. Սարահարթ, Հեռ. (094)077616 ,  

 

24.փետրվար. 2014թ.                       

                                             Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 10 

                    ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

    Ելնելով ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներից 

որոշում եմ՝ 

   Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքում 06097-030-07 ծածկագրի տակ գտնվող անշարժ 

գույքը հասցեավորել 11-րդ փողոց թիվ 7: 

 

                   ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝         ՎԱՍԻԼ ՓԻԼՈՅԱՆ  

Կատ. `  
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