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Համայնքի 

անվանումը
Առանձնացված տեղերը

1 ք.Բերձոր

Երևանյան մայրուղի՝ ԱՁ <<Սուսաննա Հարությունյան>> առևտրի սրահի մոտից 

մինչև Խաղաղության հրապարակ, Խաղաղության փողոց՝ Երկրագիտական 

թանգարանի մոտից մինչև ԱՁ << Սուրեն Գուշունց>> առևտրի սրահ, Շուշիի 

մայրուղի՝ ԱՁ <<Լ.Բոլատաև>> առևտրիսրահից հարող տարածք, Վեհափառի 

պողոտա՝ << Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում>> ՊՈԱԿ-ին հարող տարածք, 

Բազմաբնակարան շենքերի պատերին

2 ք.Կովսական

Երևանյան 25 հասցեում գտնվող շենքի շրջակայքը, 1700 ամյակի 29 հասցեում գտնվող 

շենքի տարածքը, Քարատակ գյուղի մուտքի տարածքը, Դիցմայրի գյուղի մուտքի և 

ելքի տարածքները

3 ք.Միջնավան
Արևելյան 5 հասցեում, քաղաքապետարանի տարածքում, կենտրոնական թաղամասի 

սրճարանի տարածքում, արևմտյան թաղամասի ենթակայանի տարածքում

4 ք. Որոտան Համայնքի տարածքում գտնվող խանութների պատին

5 Նորաշենիկ Նորաշենիկում խանութի հարակից տարածք

6 գ.Այգեհովիտ
Ալրաղաց-դպրոց ճանապարհի խաչմերուկի տարածքում, գյուղի գործող խանութի 

հարակից տարածք, Լճաշեն գյուղի կենտրոնական մասում

7 գ.Գողթանիկ Խաղահրապարակի կից տարածքում, 1-ին փողոցի 1-ին տան հարակից տարածքում

8 գ.Երիցվանք Երիցվանք գյուղի խանութին կից

9 գ.Իշխանաձոր

Իշխանաձոր-Արծվաշեն տանող ճանապարհի ձախ մասում գտնվող խանութի 

տարածք, Ազատամարտիկների թաղամասում գտնվող 2-րդ  համարի շենքի տարածք, 

կենտրոնական փողոցում գտնվող խանութի տարածք

10 գ.Ծաղկաբերդ
Ծաղկաբերդի ակումբի շենքի տարածք, Ծազկաբերդի հրապարակի տարածք, 

Մարաթուկ գյուղի կարմջի մոտ 

11 գ.Ծիծեռնավանք Մելիքատան տարածքում, Ծիծեռնավանքի կամուրջի մոտ

12 գ.Տանձուտ Տանձուտի կաթի ընդունման կետում

13 գ.Մարտունաշեն Ճանապարհի վրա, կիսակառույցի մոտ, միջնակարգ դպրոցում, գյուղի մուտի մոտ

14
գ.Մոշաթաղ 

(Հերիկ)

Մոշաթաղում` խանութների հարակից տարածքում, <<Ղարաբաղ-տելեկոմ>> 

սպասարկման կետի տարածքում, Բերդիկում` կանգառի հարակից տարածքում, 

Հերիկում`  եկեղեցու հարակից տարածքում

15 գ.Սոնասար Սոնասարի թիվ 1 տան մոտ, Սոնասարի հուշաղբյուրի մոտ

16 գ.Տիգրանավան Խանութի հարակից տարածքում

17 գ. Շալուա Կենտրոնական փողոցի էլեկտրասյուն

18 գ. Արտաշավի Կենտրոնական ավտոճանապարհի հարակից տարածքում

19 գ. Ալաշկերտ Գյուղի թիվ 7 և թիվ 14 շինությունների պատերին

20 գ. Աղանուս Աղանուսի կանգառ, թիվ 7 տան դարպաս

21 գ. Խաչգետիկ Բուժկետի մերձակա տարածքում

22 գ. Աղավնո Վիգեն Զաքարյան փողոց տուն N 1և 2, Ջուլհաճեյան փողոց տուն N 1և 2

23 գ. Մովսեսաշեն Մովսեսաշենի դպրոցի տարածք

24 գ. Գանձա Բուժկետի տարածքում, Բազմատուսի թիվ 2 բնակարանի հարակից տարածքում

25 գ. Հակ Կիսակառույց գյուղապետարանի ցուցատախտակին, գլխավոր խաչմերուկի պատին

26 գ. Հակարի Խանութի տարածքում, դպրոցի մուտքի պատին

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Քաշաթաղի շրջան

քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար  առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ



27 գ. Հայկազյան
Հայկազյան գյուղի նախկին ավտոկանգառ, Ջանֆիդա աղբյուրի շրջակա պատ, 

Դարբնոց նախկին ավտոկանգառ, Սահար աղբյուրի շրջակա պատ

28 գ. Հոչանց Համայնքի կանգառի տարածքում

29 գ. Միրիկ
Համայնքի հուշարձանի մոտ գտնվող կիսակառույցի պատին, համայնքի 

ավտոկայանի մոտ գտնվող կիսակառույց շենքի պատին

30 գ. Մշենի
Խանութի տարածքում, Մշենի գյուղի մուտքի տարածքում, Արվական գյուղի 

առաջնամասում, Մշենի գյուղի կանգառի տարածքում

31 գ. Վարդուտ
Վարդուտում` խանութների  հարակից տարածք, գյուղապետարանի հարակից 

տարածք

32 գ. Սարատակ Հուշարձանի տարածքում, հայտարարությունների տախտակի մոտ

33 գ. Վակունիս Արշակ Լալայանին պատկանող տան պատին

34 գ. Վաղազին Գյուղի թիվ 4 և թիվ 6 տների պատերին

35 գ. Վան Գյուղի խանութի հարակից տարածք

36 գ. Քարոտան
Քարոտանի դպրոցի հարակից տարածքում, Վարդաբաց գյուղի կենտրոնական 

ավտոճանապարհի հարակից տարածքում

37 գ. Վուրգավան Դպրոցի տարածքում

38 գ. Ուռեկան Խանութի հարակից տարածքում

39 գ. Քաշունիք
Գյուղի հայտարարությունների տեղը, Վերին Քաշունիքի կենտրոնում, Մորաջուրի 

կենտրոնում

40 գ. Քարեգահ
Բուժկետի տարածքում, երիտասարդական կենտրոնի տարածքում, << Սոսե>> 

մանկապարտեզի տարածքում

41 գ. Ներքին Սուս
Գյուղի դպրոցի տարածքում, գյուղապետարանի տարածքում, Սուս գյուղի 

կենտրոնում, Գիհուտ գյուղի կենտրոնում

42 գ. Լեռնահովիտ
Դպրոցի հարակից տարածքի ցուցատախտակ, Սպիտակաջուր խաղ. պուրակ, 

Շրվական դպրոցի պատ

43 գ. Դրախտաձոր Բակերի տարածքում, թիվ 13 բնակարանի տարածքում

44 գ. Գետափ
Գետափ գյուղի հիմնական խաչմերուկ,խանութի հարակից տարածք, 

գյուղապետարանի հարակից տարածք

45 գ. Գետամեջ Դպրոցի հարակից տարածք

46 գ. Արծվաշեն

Վարդանյան Վարդգես խանութի պատերին, ավտոբուսի կանգառի պատերին, 

Կարապետյան Ռիփսիկ խանութի պատերին, Մխանց-Արծվածեն ճանապարհի 

ձախակողմի պարիսպների վրա

47 գ. Աղաձոր Կենտրոնական հատվածի պահեստների պատին

48 գ. Փակահան
Փակահանի գյուղապետարանի հարակից տարածքում, գյուղամիջում գտնվող 

ցուցանակի վրա

49 գ. Դիցմայրի Դիցմայրի գյուղի մուտքի և ելքի տարածքները

50 գ. Կերեն
Կերեն գյուղ մտնող ճանապարհին հարակից փլատակի պատ, Ջրհամ մտնող 

ճանապարհի հարակից տարածք

51 գ. Ղազարապատ Ղազարապատ համայնքի դպրոցի տարածք, համայնքի կենտրոնական փողոց

52 գ. Ձորափ Համայնքի թիվ 13 տան դիմաց

53 գ. Արախիշ Մովսեսաշենի դպրոցի տարածք, Վազգենաշենի գյուղի տարածք

54 գ. Կումայրի Գյուղի կիսակառույց շինության տարածքում

55 գ. Մամարք
Մամարք գյուղի կենտրոնական փողոցում, Հալե գյուղի կենտրոնական փողոցում, 

Հալե գյուղի խաչքարի մոտ

56 գ. Այգեկ Գյուղի ճանապարհի հարակից տարածք

57 գ. Մուշ Համայնքի թիվ 8 շենքի պատին

58 գ. Աղավնատուն
Խաչքարի մերձակա տարածքում, Հարատ գյուղում հուշարձանի մերձակա 

տարածքում

59 գ. Ծոբաձոր
Ծոբաձոր, Որդուկ գյուղերի խաչմերուկներում, Ծոբաձոր գյուղ մտնող ճանապարհին, 

Որդուկ մտնող ճանապարհին


