
                                                        Հայտարարություն 

 
2020 թվականի ապրիլի 21-ին ժամը 1200-ին Կոտայքի մարզի Արգելի 
համայնքապետարանում տեղի կունենա համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողատարածքների աճուրդ –վաճառք. 
Լոտ 1. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0204-0093 / / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,0807հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 62946 /վաթսուներկու հազար ինն հարյուր 
քառասունվեց/ դրամ: 
Լոտ 2. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0204-0098 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1609հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 125502 /մեկ հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր 
երկու / դրամ: 
Լոտ 3. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0205-0001 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1599հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 124722 /մեկ հարյուր քսանչորս հազար յոթ հարյուր 
քսաներկու / դրամ: 
Լոտ 4. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0205-0012 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1588հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 123864 /մեկ հարյուր քսաներեք հազար ութ հարյուր 
վաթսունչորս / դրամ: 
Լոտ 5. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0205-0014 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1604հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 125112 /մեկ հարյուր քսանհինգ հազար հարյուր 
տասներկու / դրամ: 
Լոտ 6. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0205-0015 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1512հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 117936 /մեկ հարյուր տասնյոթ հազար ինն հարյուր 
երեսունվեց / դրամ: 
Լոտ 7. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0209-0051 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,2405հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 187590 /մեկ հարյուր ութսունյոթ հազար հինգ հարյուր 
իննսուն / դրամ: 



Լոտ 8. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0209-0052 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,08255հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 64388 /վաթսունչորս հազար երեք հարյուր ութսունութ 
/ դրամ: 
Լոտ 9. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0141/ 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,3609հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 281502 /երկու հարյուր ութսունմեկ հազար հինգ 
հարյուր երկու / դրամ: 
Լոտ 10. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0058 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,33886հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 264310 / երկու հարյուր վաթսունչորս հազար երեք 
հարյուր տաս / դրամ: 
Լոտ 11. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0059 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,5499հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 428922 /չորս հարյուր քսանութ հազար իննը հարյուր 
քսաներկու / դրամ: 
Լոտ 12. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0061 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1434հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 111852 /մեկ հարյուր տասնմեկ հազար ութ հարյուր 
հիսուներկու / դրամ: 
Լոտ 13. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0063 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1027հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 80106 /ութսուն հազար մեկ հարյուր վեց / դրամ: 
Լոտ 14. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0068 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,096հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 74880 /յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր ութսուն / 
դրամ: 
Լոտ 15. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0078 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,33939հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 264724 /երկու հարյուր վաթսունչորս հազար յոթ 
հարյուր քսանչորս / դրամ: 
Լոտ 16. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0105 / 



գյուղատնտեսական նշանակության 0,1857հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 144846 /մեկ հարյուր քառասունչորս հազար ութ 
հարյուր քառասունվեց / դրամ: 
Լոտ 17. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0106 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,6529 հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 509262 / հինգ հարյուր իննը հազար երկու հարյուր 
վաթսուներկու / դրամ: 
Լոտ 18. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0107 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,6655հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 519090 /հինգ հարյուր տասնիննը հազար իննսուն / 
դրամ: 
Լոտ 19. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0108 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1382հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 107796 /մեկ հարյուր յոթ հազար յոթ հարյուր 
իննսունվեց / դրամ: 
Լոտ 20. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0115 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1635հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 127530 /մեկ հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր 
երեսուն / դրամ: 
Լոտ 21. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0119 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,2277հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 177606 /մեկ հարյուր յոթանասունյոթ հազար վեց 
հարյուր վեց / դրամ: 
Լոտ 22. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0212-0017 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,2643հա 5-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 129506 /մեկ հարյուր քսանիննը հազար հինգ հարյուր 
վեց / դրամ: 
Լոտ 23. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0213-0035 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,4816հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 375648 /երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար վեց 
հարյուր քառասունութ / դրամ: 
Լոտ 24. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0059 / / 



գյուղատնտեսական նշանակության 0,16հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 123044 /մեկ հարյուր քսաներեք հազար 
քառասունչորս/ դրամ: 
Լոտ 25. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0058 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,36հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 279122 /երկու հարյուր յոթանասունինը հազար մեկ 
հարյուր քսաներկու / դրամ: 
Լոտ 26. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0030 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,37հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 288684 /երկու հարյուր ութսունութ հազար վեց 
հարյուր ութսունչորս / դրամ: 
Լոտ 27. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0031 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,55հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 430726 /չորս հարյուր երեսուն հազար յոթ հարյուր 
քսանվեց / դրամ: 
Լոտ 28. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0035 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,62հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 483990 /չորս հարյուր ութսուներեք հազար իննը 
հարյուր իննսուն / դրամ: 
Լոտ 29. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0039 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,208հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 162240 /մեկ հարյուր վաթսուներկու հազար երկու 
հարյուր քառասուն / դրամ: 
Լոտ 30. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0048 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,0808հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 63024 /վաթսուներեք հազար քսանչորս / դրամ: 
Լոտ 31. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0057 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,30639հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 238984 /երկու հարյուր երեսունութ հազար իննը 
հարյուր ութսունչորս / դրամ: 
Լոտ 32. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0062/ 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,34514հա 4-րդ կարգի վարելահող: 



Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 269208 /երկու հարյուր վաթսունիննը հազար երկու 
հարյուր ութ / դրամ: 
Լոտ 33. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0063 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,411հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 320580 / երեք հարյուր քսան հազար հինգ հարյուր 
ութսուն / դրամ: 
Լոտ 34. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0215-0065 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,14311հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 111624 /մեկ հարյուր տասնմեկ հազար վեց հարյուր 
քսանչորս / դրամ: 
Լոտ 35. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0126 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 1.0772հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 840216 /ութ հարյուր քառասուն հազար երկու հարյուր 
տասնվեց / դրամ: 
Լոտ 36. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0210-0140 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,30198հա 4-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 235544 /երկու հարյուր երեսունհինգ հազար հինգ 
հարյուր քառասունչորս / դրամ: 
Լոտ 36. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0212-0023 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,2143հա 5-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 105006 /մեկ հարյուր հինգ հազար վեց / դրամ: 
Լոտ 37. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0212-0025 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,2353հա 5-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 115296 մեկ հարյուր տասնհինգ հազար երկու հարյուր 
իննսունվեց / դրամ: 
Լոտ 38. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0212-0073 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,3866հա 5-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 189434 /մեկ հարյուր ութսունիննը հազար չորս 
հարյուր երեսունչորս / դրամ: 
Լոտ 39. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0212-0090 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1531 հա 5-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 



մեկնարկային գինը սահմանել 75018 / յոթանասունհինգ հազար տասնութ / դրամ: 
Լոտ 40. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0212-0098 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,1332հա 5-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 65268 /վաթսունհինգ հազար երկու հարյուր 
վաթսունութ / դրամ: 
Լոտ 41. Արգել համայնքում գտնվող /ծածակագիր 07-014-0212-0103 / 
գյուղատնտեսական նշանակության 0,34755հա 5-րդ կարգի վարելահող: 
Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի 
մեկնարկային գինը սահմանել 170298 /մեկ հարյուր յոթանասուն հազար երկու 
հարյուր իննսունութ / դրամ: 
Հայտերի ընդունումը դադարեցվում է աճուրդի անցկացման օրվանից 3/երեք օր 
առաջ: 
Արգելի համայնքապետարան 
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