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ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետի պահանջներով՝ համայնքի 

ավագանին որոշում է.  

1.Հաստատել հողամասերի օտարման սխեման՝ (համաձայն հավելվածի) համաձայն որի 

թույլատրել համայնքի ղեկավարին 2021 թվականին աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարել 

Գեղաշեն համայնքի վարչական տարածքում գտնվող, համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող բնակավայրերի նշանակության բնակելի կառուցապատման ՝ 0.419274հա 

հողամաս, բնակավայրերի նշանակության հասարական կառուցապատման 0.01169հա 

հողամաս և գյուղատնտեսական  նշանակության 2-րդ կարգի արոտավայր 0.7հա: 

2.Գեղաշեն համայնք 2-րդ թաղամաս 6-րդ  փողոց  30/1 հասցեում գտնվող, օտարման 

ենթակա 07-023-0065-0007 կադաստրային ծածկագրի բնակավայրերի նշանակության 

0.043795հա բնակելի կառուցապատման հողատեսքի համար մեկնարկային գին սահմանել 

535000(հինգ հարյուր երեսունհինգ հազար)դրամ: 

3. Գեղաշեն համայնք 2-րդ թաղամաս 6-րդ  փողոց  32/1 հասցեում գտնվող, օտարման 

ենթակա 07-023-0065-0009 կադաստրային ծածկագրի բնակավայրերի նշանակության 

0.020595հա բնակելի կառուցապատման հողատեսքի համար մեկնարկային գին սահմանել 

252000(երկու հարյուր հիսուներկու հազար)դրամ: 

4. Գեղաշեն համայնք 3-րդ թաղամաս 4-րդ  փողոց  26/4 հասցեում գտնվող, օտարման 

ենթակա 07-023-0020-0022 կադաստրային ծածկագրի բնակավայրերի նշանակության 

0.049478հա բնակելի կառուցապատման հողատեսքի համար մեկնարկային գին սահմանել 

605000(վեց հարյուր հինգ հազար)դրամ: 

5. Գեղաշեն համայնք 3-րդ թաղամաս 4-րդ  փողոց  26/3 հասցեում գտնվող, օտարման 

ենթակա 07-023-0020-0021 կադաստրային ծածկագրի բնակավայրերի նշանակության 

0.085391հա բնակելի կառուցապատման հողատեսքի համար մեկնարկային գին սահմանել 

1043000(մեկ միլիոն քառասուներեք հազար)դրամ: 

6. Գեղաշեն համայնք 3-րդ թաղամաս 4-րդ  փողոց  26/2 հասցեում գտնվող, օտարման 

ենթակա 07-023-0020-0025 կադաստրային ծածկագրի բնակավայրերի նշանակուրթյան 

0.088745հա բնակելի կառուցապատման հողատեսքի համար մեկնարկային գին սահմանել 

1084000(մեկ միլիոն ութանասունչորս հազար)դրամ: 

7. Գեղաշեն համայնք 3-րդ թաղամաս 4-րդ  փողոց  26/1 հասցեում գտնվող, օտարման 

ենթակա 07-023-0020-0019 կադաստրային ծածկագրի բնակավայրերի նշանակության 

0.088056հա բնակելի կառուցապատման հողատեսքի համար մեկնարկային գին սահմանել 

1076000(մեկ միլիոն յոթանասունվեց հազար)դրամ: 

8. Գեղաշեն համայնք 3-րդ թաղամաս 4-րդ  փողոց  26 հասցեում գտնվող, օտարման ենթակա 

07-023-0020-0024 կադաստրային ծածկագրի բնակավայրերի նշանակության 0.043214հա 

բնակելի կառուցապատման հողատեսքի համար մեկնարկային գին սահմանել 528000(հինգ 

հարյուր քսանութ հազար)դրամ: 

9.Գեղաշեն համայնք 1-ին  փողոց  51/1 հասցեում գտնվող, օտարման ենթակա                                

07-023-0044-0062 կադաստրային ծածկագրի բնակավայրերի նշանակության 0.00469հա 

հասրակական կառուցապատման հողատեսքի համար մեկնարկային գին սահմանել 

97989(ինսունյոթ  հազար ինը հարյուր ութսունինը)դրամ: 

10.Գեղաշեն համայնք 1-ին  փողոց  64/1 հասցեում գտնվող, օտարման ենթակա                                

07-023-0048-0040 կադաստրային ծածկագրի բնակավայրերի նշանակության 0.007հա 

հասրակական կառուցապատման հողատեսքի համար մեկնարկային գին սահմանել 

116700(մեկ հարյուր տասնվեց  հազար յոթ հարյուր)դրամ: 

11.Գեղաշեն համայնքում գտնվող, օտարման ենթակա 07-023-0210-0168 կադաստրային 

ծածկագրի գյուղատնտեսական նշանակության 0.7հա 2-րդ կարգի արոտավայրի համար 

մեկնարկային գին սահմանել 2800000(երկու միլիոն ութ հարյուր  հազար)դրամ: 



12.Բնակավայրի նշանակության հողամասերը տրամադրվում են կառուցապատման 

նպատակով, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասը գյուղատնտեսական 

գործունեություն իրականացնելու նպատակով 

13.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


