
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

1. Օրակարգի հաստատման մասին 

2. Գավառ համայնքի 2020 թվականի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին 

                                                             /զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

3. Պետական (համայնքային) սեփականություն հանդիսացող հողամասի 

կառուցապատման  իրավունքի տրամադրման մասին պայմանագիրը լուծելու 

մասին 

                                                            /զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

4. Հողամասի վարձակալության պայմանագիրը լուծելու մասին 

/զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

5. Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին 

                                                                  /զեկ. Ա. Բոշյան/  

6. Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին 

                                                               /զեկ. Վ. Խաչատրյան/ 

7. Արմեն Մինասյանին վարձակալությամբ տարածք տրամադրելու մասին                                                                                         

                                                             /զեկ. Ն.Մուխսյան/  

8. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

9. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

10. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

11. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

12. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

13. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

14. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

15. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

16. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

17. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

18. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                         /զեկ. Ն. Մուխսյան/  
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19. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին 

/զեկ. Ն. Մուխսյան 

 

20. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին 

/զեկ. Ն. Մուխսյան 

21. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը ուղղակի վաճառքի 

միջոցով օտարելու մասին 

                                                           /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

22.   Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը 

ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու մասին 

                                                           /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

23. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի 

վաճառքի միջոցով օտարելու մասին 

                                                           /զեկ. Ն. Մուխսյան/  

24.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

25. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

26. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

27. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

28. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով 

օտարելու մասին 

                                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

29. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի նկատմամբ սուբյեկտի 

ուղղում կատարելու մասին 

                                                              /զեկ Ն. Մուխսյան/ 

 

 


