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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի հավելված 2-ի 

Օրենքում կատարվել են փոփոխություններ, որն ընդունվել է 17.06.2016թ.-ին, ըստ որի` 

 

Վայոց ձորի  մարզում  որոշ  բնակավայրեր  խմբավորվել են  մեկ  համայնքի մեջ` 
 
 

Ջերմուկի համայնք* 

* Ջերմուկի համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

ք. Ջերմուկ,  գ. Գնդեվազ, գ. Կարմրաշեն, գ. Կեչուտ, գ. Հերհեր: 

 
Վայքի համայնք* 

* Վայքի համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

ք. Վայք, գ. Ազատեկ, գ. Արին, գ. Զեդեա, գ. Հորադիս, գ. Փոռ: 

 
Զառիթափի համայնք* 

* Զառիթափի համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 
գ. Զառիթափ, գ. Ախտա, գ. Արտավան, գ. Բարձրունի, գ. Գոմք, գ. Խնձորուտ, գ. Կապույտ, գ. 

Մարտիրոս, գ. Նոր Ազնաբերդ, գ. Ուղեձոր, գ. Սարավան, գ. Սերս: 
 


