
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ 

Լերմոնտովո համայնքի ավագանու արտահերթ նիստի վերաբերյալ 

 

Համայնքը 
Միջոցառման 

անվանումը 
Օրը Ժամը Անցկացման վայրը 

Լերմոնտովո 
Ավագանու 

արտահերթ նիստ 
16.03.2020թ. 11:00 

Լերմոնտովոյի 

համայնքապետարանի 

ղեկավարի 

աշխատասենյակ /ԼՄ 

Լերմոնտովո 2խճ. թիվ5/ 

 



Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ  

2020թ. մարտի 16-ին` ժամը 11.00-ին Լերմոնտովոյի համայնքապետարանում 

կայանալիք  համայնքի  ավագանու հերթական  նիստի 

 ժամը՝  11.00 

1.Լերմոնտովո համայնքի ավագանու 2020թ. մարտի 16-ի հերթական նիստի 

օրակարգը հաստատելու մասին 

զեկ. Ա.Հարությունյան 

2.Լերմոնտովո համայնքի 2020 թվականի ճշտված բյուջեն հաստատելու մասին 

զեկ. Է.Չախալյան 

3.Տարեկան աշխատանքային պլանը հաստատելու մասին 

զեկ. Է.Չախալյան 

4.Համայնային սեփականություն հանդիսացող գույքը աճուրդ վաճառքով օտարելու 
մասին 

զեկ. Է.Չախալյան 

5.Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող Ս.Յ.Գյուլզադյանի սեփականություն 
հանդիսացող հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման մասին 

զեկ. Է.Չախալյան 

 

 

 



LUtuUqhU 8

I 2b14. Ulr U<h S <Uf n FGs n NJ 3U1-)

rlbt4tut{urprlbtn4 (( "Sbrpr!utr frlrptruQurnurr{urprftutr iluufrtr" ophtrpfr
'l 4-n rl h nry{u8f 6-p ry du u n r{, Lbp rlntr r.n n t{n h ur durltrpfr ru r{urqurL fitr

nnncnFu k'

(urur"nr.uunbl hurdurltrpfr urt{urqutrnt 2020 p-h rltuprnJr 16-h trfruunfr

opur!upqp:

<utIu3Leh rtbqu{ur" E+ht{ aUtuUL3UL

n P n C UUb lJ Utu U+1AD L Utu U4) US t1 UU S b 3
ULU<hS <Unnf.t-}3nFL3UL
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l2tt4. UUP\3U PnLnShLU

LbnLInLSnqn <UUU3Lph 2020 l^}-h 6CSLIUU P3nFAbL
<UUSUSbLNh LIUUhL

nblur{urp4btn4 (( "Sbr1ulurtr [Lptrut4unurr{updutr durufrtr" opbtrpfr
1B-nry hnry{u6fr 5-pr} QbLnnq Lr (( "F1nr2bunur1[tr hurrlurlurpqfr iluu[tr"
op bLp[ 35-n + h n rpr{ur 6n r{ l-bp rlntr m n r{n h ru ilurltrpfr ur r{u qurtr frtr

nnnCnf.u h'

(urumurunbl l-bpdntrrnn{n hutftulLp[ 2020 p-h 6Zun4u6 plnr2btr:

<utru3l,Ph nbqu4un' E+hq autuuL3u'u

n P n e uulJ tr utu u+ha] b utu uqt us t1 uu s b 3
ur,u<hs <unnF(a3nFL3uL
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lzitq. t+hq 2UtuULsUl)

Lbn[Inlsnqn <uuu3l,Ph 2020 r}-h sunbqul uctuusul,pu3hl
TILULC <UUSUSbLnf. UUUhL

nblu{urpr{btn{ "SbrlurQurtr frLptrullunurr{uptlurL tluufL" (( opbLpfr
1B-nry hnry{u&fr 1-ht rluufr 42-fry Uhunh rlpnrlptrbpn{, Lbpr.lntrunn{n
h u dutlLp[ u t{urqurtr frtr

nnncnNu h'

(uuunuunbl Lbptlntrunnr.{n huruluriLpfr 2020 p-h untupblutr
ur 2fu ur un urtrpurl frL u.1 LurL n' h ur drl d urltr h ru r{b1{u 6[ :

<UUU31,Ph .[bl{U.t[lf" E+hq QUtuULSUt

n f n CUUIr 1r Utu U+hA D b Utu Ur\ US t1 UU S b 3
uLu<hs <unnFra3nFL3uL
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lzr\. t+hq 2utuut_sutJ

<U[JU3LPU3 hL U bA Uq UL n f.f}3 n f\L <UL +h U US n rI qn F3PC
u6n Fn+ q_uduftpnq_ osunblnF [Juuhl,

nblutlup4btn{ "SbrprQurtr frLpLuluntu{uprlurtr durulrL" (( opbLpfr
1B-n+ hnryt{urb[ 21-nr[ lbrnnr.i, (( lunurr{urpnrplutr 12.04.2001 p-h ph{
286-L npn2ilurdp huurnr"urn{u6 Urnqnr.l, huZ{h urntrblnr{ hurrlurltrpfr

qbtlurLlurpI Lbptaurlurgpur6 unu2up!nrplnLtrp, Lbptlntrunn{n hurrlurlLpfr
u{uqruL[tr

nnnDnf\Lj k'

1.Sur1 hurrludultrnrplnrtr Lbprlntrunnr{n hurrlurltrp[ hu2r{b!2nnLtl qunL{nr150-
80% u{urpunL{ur&nrplurL ruurnfrdurtr nrtrbgnrl !fruurpuLry 575,558pd
dur!bpbun{ hht, lJ2ruLlnqpfr unurL ZbLpn hn 2592,6E1 tlurLlbpbunr{
h n r1.u dur u n r{ ur6 n rp ry r{ur6 u npn { ornu pb1n LL.

tJbLlLrupLlulirtr qfrLp' 1628500 (( rypurd: [JruutrrutlgnrpluuL ,{6rnn 5000
(( qpurrl: Lurfuu{6urnh tuthn' dhtlLup!ur1[r qtr[ s%-fi 2w!tn{ 81475 11
rypurd: P*lth ,urLhI rlbltrurp!ruthL qtrh 5%-[ lurfnr{ 81475 (( ryprud:

2.(tuultulLrpfr rlbtluru{rupfrL' (( opbtrurypnrplurlp uuhdurtr{tub lqrunqn{
urqruhn{b1 ur6nrprlnrl or"nurpt{nr1 hnrl-uduufr hrulunurpurpnLp.;urlr

h pr,u q ur p ru ! durL 6urtr n rg n rdp :

E+hr{ aUtuULAUL

n P n e UAJ b Utu U+\UC lJ Utu Uql US 11 UU SbS
UL U<hS <Un n Ffa3n f\L 3UL

<Ul.I U31,Ph rtbq U.[Un'
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l2bt1. t+hq 2UtuULsUl'

LUnUnLSnqn 1UUU3l,ph qUneUL{UU SUnUOpnfU qSL.{n1 UnlnUL
q3n f L2 U'I3 Ut, h U UOUq UL n f fa3 n fL 1 UL'Ih U US n'I I n'IUUUU h 1-, rlUS Uti U3 hl"
1,CULUqnf03U1, OnOntuUUt, UUU hl,

'Ib!ruu{r.uprlbtn{ 11 "ShU" onbtlph 18-nn hn4{u6ft 29-nn Qbunn{, 31

!r-nnunr{urpnrp,;ruL 29.12.2009 p-h "1nr1bpI oqLnugnn6dutt duutJtuttut!LUqnn
ufuUrJrutrbpp tlulqdblnr luupqp huluunuunblnt tr 11 [t-unu{urpntpluL 17.01.2001 p-[
phLi 30 npn2ntdL nrdp Qnpgptu6 6uttttulblnt duulrU" phLl 1918-1, npn2dultlp
uurhuluutrr.lub tlunqn{, hruZtlh unLbln{ Untpblt Q1nt1qu4;tultft 4[dnttlp, phtl
03032020-06-0043 ubqhru!utUnrplruL IptuulntLph tll.ttuttuUtuLn, LbpdnLmn{n
h nr rlnlUp Jr ru rlurq uL hL

nnncnru E'

l.lurrlulLnrp;nrl.r rnrul LbprlnLunnrln huurJuttttph tltuplutQtutt unrupubpntd qmL{nr1,
UnrphU Q1nr1qr.u41uUI ubr.hnrQuUnrpynrU hu.rr.uuul.r4frutugnn, 06-043-0205-0011
6ur6llruqpn{ qtu 013372 hru dut!bpbun{ Junmhuuppp, plttu!ultlul1nbnh
hururupullrul4urU lu.rnnrguqurnufuuL UquuunuQutlftlt U2trUu[ntpytutt finfuu4pblnt
urnur2r-upL1nrpluUp:

2.lultftulLpfr qb[1urrlurpfrU' hnrpurJr.uubpfr Uqurunru!ulfrtr tr2uLurQnrpluL
qhnfnludurU unu2upllnrpyurtr ulbpupbplr.ul Lluqd{uu6 hnrlu2frlttupurptuQuL qnp6p
UbpLlulurgtrbl hnrlbplr oqLnugnnbultult duudurtrrutlLULlnn ulubrfuuLrbpfr
huurlu.r6u.rlUbgrJr.nU 1l Lnnnr rJupqulfrL htult6Lttudnnnqh pUltutpQtJutltp:

n f n e UUr lr Uhr U+\AD L Utu U4) US P UU S bs
UL U<h S <Un n f.f}3 n f.L 3 UL


