


















































Հավելված 
Բալահովիտ համայնքի ղեկավարի  

2020թ-ի հունվարի 17-ի թիվ 25-Ա որոշման 

Հայտարարություն 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովիտի համայնքապետարանում 2020թ-ի 
 փետրվարի 17-ին ժամը 11.00-ին տեղի  կունենա  համայնքային 
 սեփականություն  հանդիսացող  ներքոհիշյալ  հողամասերի  դասական աճուրդ 
վաճառք: Աճուրդի է ներկայացվում բնակավայրերի  բնակելի կառուցապատման 
հողերից 
Լոտ 1  ծածկ.  07-018-110-013           0.08 հա  մեկն. գինը  1176000  դրամ 
Լոտ 2  ծածկ.  07-018-110-014          0.08 հա  մեկն. գինը  1176000  դրամ 
Լոտ 3 ծածկ.  07-018-0110-0041       0.08 հա  մեկն. գինը  1176000  դրամ 
Բնակավայրերի  այլ   հողերից` 
Լոտ 4 ծածկ.  07-018-0056-0071      0.05982 հա  մեկն. գինը   1758708 դրամ 
Լոտ 5 ծածկ.  07-018-0056-0069      0.06001 հա  մեկն. գինը   1764294 դրամ 
Լոտ 6 ծածկ.  07-018-0056-0068      0.0600 հա  մեկն. գինը     1764000 դրամ 
Լոտ 7 ծածկ.  07-018-0056-0067      0.0600 հա  մեկն. գինը     1764000 դրամ 
Լոտ 8 ծածկ.  07-018-0056-0070      0.05872 հա  մեկն. գինը   1726368 դրամ 
Լոտ 9 ծածկ.  07-018-0056-0073      0.03103 հա  մեկն. գինը    912282 դրամ 
Լոտ 10 ծածկ.  07-018-0056-0072     0.0600 հա  մեկն. գինը     1764000 դրամ 
Լոտ 11 ծածկ.  07-018-0104-0103       0.04788 հա  մեկն. գինը    1407672 դրամ 
Լոտ 12 ծածկ.  07-018-0056-0075     0.0600 հա  մեկն. գինը     1764000 դրամ 
Լոտ 13 ծածկ.  07-018-0123-0004    0.0276 հա  մեկն. գինը      811440 դրամ 
Լոտ 14 ծածկ.  07-018-101-077       0.2600 հա  մեկն. գինը       7644000 դրամ 
Լոտ 15 ծածկ.  07-018-0056-0065    0.05384հա  մեկն. գինը     1582896 դրամ 
Լոտ 16 ծածկ.  07-018-0103-0028    0.05056հա  մեկն. գինը     1486464 դրամ 
Արդյունաբերության ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
հողերից 
Լոտ 17 ծածկ.  07-018-0102-0008    0.18018հա  մեկն. գինը     2648646 դրամ 
Գյուղատնտեսական այլ հողերից 
Լոտ 18 ծածկ.  07-018-0151-0002    0.10646հա  մեկն. գինը    532300 դրամ 
Լոտ 19 ծածկ.  07-018-0121-0139    0.2877հա  մեկն. գինը    1438500 դրամ 
Լոտ 20 ծածկ.  07-018-0121-0140    0.26849հա  մեկն. գինը   1342450 դրամ 
Լոտ 21 ծածկ.  07-018-0069-0059   0.01488հա  մեկն. գինը   74400 դրամ 
Լոտ 22 ծածկ.  07-018-0069-0057   0.03699հա  մեկն. գինը  184950 դրամ 
Աճուրդին  մասնակցել  ցանկացող  անձինք  աճուրդի  կազմակերպման  և անցկացման  
ընթացակարգին,  հողամասերի  վերաբերյալ  գրաֆիկական նյութերին  կարող  են  
ծանոթանալ  Բալահովիտի  համայնքապետարանում` գ.Բալահովիտ  1-ին  փողոց  թիվ  
38  հասցեում:  Աճուրդին  մասնակցելու իրավունք  ունեն  ՀՀ  քաղաքացիներն  ու  
իրավաբանական  անձինք  և  ՀՀ օրենսդրությամբ  սահմանված  հողի  սեփականության  
իրավունքի  այլ  սուբյեկտներ  և  հողօգտագործողներ: Բնակավայրերի բնակելի 
կառուցապատման հողամասերը ունեն մոտեցման ճանապարհներ, ջրագիծ, էլ. 
հաղորդման գծեր, ծանրաբեռնված չեն սերվիտուտով: Աճուրդի  պայմանների  
մանրամասներին հողամասի  ելակետային տվյալներին,  
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի պահանջներին  և  պայմաններին,  
հողամասերի  հատակագծերին, ու  հայտ  ներկայացնելու  համար  դիմել  Բալահովիտի  
համայնքապետարան հեռ. 022263539: Հայտերն  ընդունվում  են  աշխատանքային 
օրերին` 2020թվականի փետրվարի  13-ը ներառյալ  ժամը 18.00-ին: 
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