
Հրազդան համայնքը հայտարարում է համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի, 
հասարակական կառուցապատման և արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման 
և այլ արտադրական նշանակության գյուղատնտեսական արտադրական 
օբյեկտների հողամասերի աճուրդ–վաճառք: 
Բնակավայրերի նպատակային նշանակության հողերից․ 
Բնակելի կառուցապատման նպատակով աճուրդային կարգով օտարման է 
ներկայացվում՝ 
1)Կենտրոն թաղամաս, Զ․ Անդրանիկի պողոտա 71/4 հասցեում գտնվող 178.1 քմ 
մակերեսով հողամասը` 650000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0702-0055։ 
2) Միկրոշրջան թաղամաս, Պուրակային փողոց 15/15 հասցեում գտնվող 121.0 քմ 
մակերեսով հողամասը` 550000դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0513-0114): 
3)Միկրոշրջան թաղամաս, Պուրակային փողոց 2/3 հասցեում գտնվող 400.0 քմ 
մակերեսով հողամասը` 1500000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001- 0517-0053): 
4) Կենտրոն թաղամաս 16/14 հասցեում գտնվող 152.0 քմ մակերեսով հողամասը` 1 
000 000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0442-0127): 
5)Միկրոշրջան թաղամաս 259/8 հասցեում գտնվող 32․0 քմ մակերեսով 
հողամասը` 110000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-
0515-0037): 
6)Մ.Բաղրամյան թաղամաս, 5-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք 2/1 հասցեում գտնվող 23.0 
քմ մակերեսով հողամասը` 60000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001- 0509-0276): 
7)Հարավային թաղամաս, Սպանդարյան փողոց 80/1 հասցեում գտնվող 40.5 քմ 
մակերեսով հողամասը` 150000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0612-0046): 
8)Կենտրոն թաղամաս թիվ 47/34 հասցեում գտնվող 26.0 քմ մակերեսով 
հողամասը` 120000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-
0457-0080): 
9)Վանատուր թաղամաս 389/3 հասցեում գտնվող 359.2 քմ մակերեսով հողամասը` 
550000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0326-0006): 
10)Միկրոշրջան թաղամաս 226/1 հասցեում գտնվող 36.0 քմ մակերեսով 
հողամասը` 210000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-
0505-0191): 
11) Ջրառատ թաղամաս 333/2 հասցեում գտնվող 420.0 քմ մակերեսով հողամասը` 
550000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001- 0164-0159): 



12)Կենտրոն թաղամաս, Զ. Անդրանիկի պողոտա 11/6 հասցեում գտնվող 1511.9 քմ 
մակերեսով հողամասը` 5000000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0452-0236): 
13) Միկրոշրջան թաղամաս, 14-րդ փողոց 30/1 հասցեում գտնվող 489.1 քմ 
մակերեսով հողամասը` 1800000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0512-0048): 
14)Կենտրոն թաղամաս, Տիգրան Մեծի փողոց 27/1 հասցեում գտնվող 24.0 քմ 
մակերեսով հողամասը` 200000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր`07-001-0439-0088): 
15)Կենտրոն թաղամաս 44/14 հասցեում գտնվող 29.1 քմ մակերեսով հողամասը` 
220 000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0452-0240): 
16)Կենտրոն թաղամաս, Տիգրան Մեծի փողոց 61 հասցեում գտնվող 24.0 քմ 
մակերեսով հողամասը` 240 000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր`07-001-0456-0045): 
17) Կենտրոն թաղամաս 83/12 հասցեում գտնվող 48.0 քմ մակերեսով հողամասը` 
180 000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001- 0458-0122): 
18)Կենտրոն թաղամաս, Տիգրան Մեծի փողոց 27/2 հասցեում գտնվող 36.0 քմ 
մակերեսով հողամասը` 300 000 դրամ մեկնարկային գնով ( կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0439-0087): 
19)Միկրոշրջան թաղամաս, 13-րդ փողոց 22/10 հասցեում գտնվող 24.0 քմ 
մակերեսով հողամասը` 250 000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0513-0115): 
20)Միկրոշրջան թաղամաս, 13-րդ փողոց 22/11 հասցեում գտնվող 24.0 քմ 
մակերեսով հողամասը` 250 000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0513-0116): 
21)Միկրոշրջան թաղամաս, 13-րդ փողոց 22/1 հասցեում գտնվող 28.81 քմ 
մակերեսով հողամասը` 250 000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0513-0117): 
22)Միկրոշրջան թաղամաս, 2-րդ փողոց 5/3 հասցեում գտնվող 34.0 քմ մակերեսով 
հողամասը` 250 000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-
0112-0022): 
Հասարակական կառուցապատման նպատակով աճուրդային կարգով օտարման է 
ներկայացվում՝ 
23)Մ. Բաղրամյան թաղամաս, Զ. Անդրանիկի պողոտա 102/2 հասցեում գտնվող 
76.1 քմ մակերեսով կառուցապատման հողամասը` 615000 դրամ մեկնարկային 
գնով (կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0509-0279): 
24) Հարավային թաղամաս, Սպանդարյան փողոց 82/1 հասցեում գտնվող 68.2 քմ 
մակերեսով հողամասը` 200000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 



ծածկագիր` 07-001-0612-0048): 
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողերից աճուրդային կարգով 
օտարման է ներկայացվում՝ 
Հարավային թաղամաս, Չարենցի փողոց 61/1 հասցեում գտնվող 480.0 քմ 
մակերեսով հողամասը` 650000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային 
ծածկագիր` 07-001-0609-0022): 
Աճուրդի նախավճարը սահմանվում է հողամասի մեկնարկային գնի 5 տոկոսի 
չափով, հողամասի քայլի չափը՝ մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով։ 
Աճուրդը կկայանա 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ժամը 14:30–ին Հրազդանի 
համայնքապետարանում (հասցե` ք.Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս, 
Սահմանադրության հրապարակ 1) : 
Աճուրդին մասնակցելու համար հայտերն ընդունվում են մինչև 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ը: 
Հեռ.(060) 46-01-70: 


















































