
Հրազդան համայնքը հայտարարում է համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի, 

հասարակական կառուցապատման և գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության հողամասերի աճուրդ–վաճառք: 

Բնակելի կառուցապատման նպատակով աճուրդային կարգով օտարման 

է ներկայացվում՝ Կենտրոն թաղամաս, Սահմանադրության հրապարակ 

27/1 հասցեում գտնվող 88.0 քմ մակերեսով հողամասը` 520000 դրամ 

մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0444-0059): 

Միկրոշրջան թաղամաս, 4-րդ փողոց թիվ 19/5 հասցեում գտնվող 60.0 քմ 

մակերեսով հողամասը` 220000 դրամ մեկնարկային գնով 

(կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0142-0155): Միկրոշրջան թաղամաս 

թիվ 56/2 հասցեում գտնվող 24.0 քմ մակերեսով հողամասը` 80000 դրամ 

մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0115-0079): 

Միկրոշրջան թաղամաս, Պուրակային փողոց 13/11 հասցեում գտնվող 

45.0 քմ մակերեսով հողամասը` 200000 դրամ մեկնարկային գնով 

(կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0513-0110): Միկրոշրջան թաղամաս, 

8-րդ փողոց 22/1 հասցեում գտնվող 54.8 քմ մակերեսով հողամասը` 

200000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-

0505-0192): Կենտրոն թաղամաս Օգոստոսի 23-ի փողոց 8/1 հասցեում 

գտնվող 119.7 քմ մակերեսով հողամասը` 620000 դրամ մեկնարկային 

գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0457-0084): Կենտրոն 

թաղամաս, Օգոստոսի 23-ի փողոց 16/2 հասցեում գտնվող 72.0 քմ 

մակերեսով հողամասը` 300000 դրամ մեկնարկային գնով 

(կադաստրային ծածկագիր` 07-001- 0454-0116): Կենտրոն թաղամաս 

70/30 հասցեում գտնվող 51.0 քմ մակերեսով հողամասը` 250000 դրամ 

մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0464-0030): 

Հասարակական կառուցապատման նպատակով աճուրդային կարգով 

օտարման է ներկայացվում՝ Կենտրոն թաղամաս, Զորավար Անդրանիկի 

պողոտա 4/1 հասցեում գտնվող 528.9 քմ մակերեսով հողամասը` 3500000 

դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0463-0033): 



Միկրոշրջան թաղամաս, Պուրակային փողոց 31/2 հասցեում գտնվող 

186.0 քմ մակերեսով հողամասը` 357000 դրամ մեկնարկային գնով 

(կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0516-0025): Միկրոշրջան թաղամաս, 

Պուրակային փողոց թիվ 27/1 հասցեում գտնվող 180.0 քմ մակերեսով 

հողամասը` 345000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 

ծածկագիր` 07-001-0516-0013): 

Գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերից 

աճուրդային կարգով օտարման է ներկայացվում Ջրառատ թաղամասում 

գտնվող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0.24535 հա 

մակերեսով (վարելահող՝0.23136 հա, այլ հողատեսք՝0.01399 հա) 

հողամասը` 350000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 

ծածկագիր`07-001-0878-0020): 

Աճուրդի նախավճարը սահմանվում է հողամասի մեկնարկային գնի 5 

տոկոսի չափով, հողամասի քայլի չափը՝ մեկնարկային գնի 5 տոկոսի 

չափով։ 

Աճուրդը կկայանա 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին ժամը 11:00–ին 

Հրազդանի համայնքապետարանում (հասցե` ք.Հրազդան, Կենտրոն 

թաղամաս, Սահմանադրության հրապարակ 1) : 

Աճուրդին մասնակցելու համար հայտերն ընդունվում են մինչև 2020 

թվականի օգոստոսի 12-ը: 

Հեռ.(060) 46-01-70: 
























