
                                      Ընտրատարածք  Թիվ   5 

                                 Ասկերանի  շրջանի  30 համայնք 

 

Ð/Ð 

 

Ð³Ù³ÛÝùÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

Համայնքի տարածքում քարոզչական պաստառներ 

փակցնելու համար առանձնացված անվճար       

տեղերի հասցեն 

1 ք.Ասկերան 

Ստ. Շահումյան  փ. թիվ 43 (Արցախբանկ ՓԲԸ 

մասնաճյուղ ) շենքի բակի և Ն. Ստեփանյան փ. թիվ 30 

տանը հարող տարածքում տեղադրված գովազդային 

վահանակների վրա 

2 Ակնաղբյուր գյուղամիջում գտնվող խանութի պատին 

3 Ավետարանոց գյուղամիջում գտնվող խանութի պատին 

4 Արմենակավան գյուղամիջում գտնվող ավտոտնակի պատին 

5 Բերքաձոր գյուղամիջում գտնվող խանութի մոտ տեղադրված 

վահանակի վրա 

6 Դաշուշեն  համայնքապետարանին  հարակից հենապատի վրա 

7 Իվանյան 

համայնքի բազմաբնակարանոց շենքերին կից 

խանութների հենապատից, գյուղամիջում գտնվող  

խանութի պատին 

8 Ê³ãÙ³ã համայնքի    ,,գյուղամեջ,,  կոչվող տարածքում 

9 Խնապատ համայնքի   ,, Երեք Կռան ,, կոչվող տեղամասից 

10 Խրամորթ համայնքի  Հուշահամալիրի մոտ տեղադրված 

վահանակի վրա 

11 Կարմիր գյուղ համայնքի  ,, Խութ ,, կոչվող տեղամասից 

12 Ð³ñ³í 
գյուղամիջում գտնվող հանդիսությունների տան 

պատին 

13 Հովսեփավան գյուղամիջում գտնվող ակումբի շենքին  հարակից 

հենապատի վրա 

14 Մադաթաշեն գյուղամիջում գտնվող հանդիսությունների տան 

պատին 
15 Մխիթարիշեն գյուղամիջում գտնվող պահեստի շենքի պատին 

16 Մոշխմհատ գյուղամիջում գտնվող նախկին դպրոցի շենքի պատին 

17 Նախիջևանիկ համայնքի ակումբի շենքին  հարակից հենապատի վրա 

18 Ներքին Սզնեք համայնքի  ,, Երե բանդ ,,կոչվող տեղամասից 

19 Նորագյուղ 

համայնքի կենտրոնում,  գյուղի  ներքին և վերին 

թաղամասերում գտնվող հայտարարությունների 

վահանակին 

20 Շոշ համայնքի նախկին Փոստի շենքի պատին 

21 Ջրաղացներ գյուղամիջում գտնվող խանութի պատին 

22 Սառնաղբյուր գյուղամիջում գտնվող կենցաղային տան պատին 

23 Սարդարաշեն համայնքի ակումբի շենքին  հարակից հենապատի վրա 

24 Սարուշեն համայնքի ակումբի շենքին  հարակից հենապատի վրա 

25 Սղնախ գյուղամիջում գտնվող հին խանութի պատին 

26 Վարդաձոր գյուղամիջում գտնվող հին խանութի պատին 
27 Վերին Սզնեք համայնքի    ,,գյուղամեջ,, կոչվող վայրում 

28 Ուղտասար համայնքի ,, Խաչքար,, հուշակոթողի հարևանությամբ 

գտնվող տեղամասից 

29 Փառուխ գյուղամիջում գտնվող խանութի պատին 

30 Քռասնի գյուղամիջում գտնվող դպրոցի շենքին  հարակից 

հենապատի վրա 



                                      

 

Ընտրատարածք  Թիվ   11 

Ասկերանի  շրջանից  12 համայնք 

 

Ð/Ð 

 

Ð³Ù³ÛÝùÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ 

Համայնքի տարածքում քարոզչական պաստառներ 

փակցնելու համար առանձնացված անվճար    

տեղերի հասցեն 

1 Այգեստան գյուղամիջում գտնվող ակումբի շենքին  հարակից 

հենապատի վրա 

2 Աստղաշեն գյուղամիջում գտնվող   ,, կանգառ ,,  կոչվող 

տեղամասում 

3 Դահրավ համայնքապետարանին  հարակից հենապատի վրա 

4 Լուսաձոր գյուղամիջում գտնվող խանութի պատին 

5 Խանցք գյուղամիջում գտնվող ակումբի շենքին  հարակից 

հենապատի վրա 

6 Խաչեն գյուղամիջյան հրապարակի տարածքում 

7 Խնածախ համայնքապետարանին  հարակից  հենապատի վրա 

8 Խնձրիստան համայնքապետարանին  հարակից  հենապատի վրա 

9 Ծաղկաշատ համայնքապետարանին  հարակից  հենապատի վրա 

10 Հիլիս համայնքապետարանին  հարակից  հենապատի վրա 

11 Պատարա գյուղամիջում  և բուժկետի շենքին հարակից 

հենապատի վրա 

12 Ռև գյուղամիջում գտնվող հին խանութի պատին 

 

 

 

 

 

 


