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     Հրազդան համայնքը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի 
նպատակային նշանակության՝ բնակելի, հասարակական կառուցապատման և գյուղատնտեսական 
նպատակային նշանակության հողամասերի աճուրդ–վաճառք:           
      Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման նպատակով աճուրդային կարգով օտարման է 
ներկայացվում՝   
1) Կենտրոն թաղամաս, Զ․ Անդրանիկի պողոտա 54/3հասցեում գտնվող 126․0քմ մակերեսով 
հողամասը՝ 862 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0461-0036)։   
2)Միկրոշրջան թաղամաս, 3-րդ փողոց 320 հասցեում գտնվող 39․0քմ մակերեսով հողամասը՝ 150 000  
դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0514-0026)։   
3)Վանատուր թաղամաս 6/7 հասցեում գտնվող 49․0քմ մակերեսով հողամասը՝ 
 218 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0304-0101)։   
4) Կենտրոն թաղամաս, Զ․Անդրանիկի պողոտա 43/4 հասցեում գտնվող 24․0քմ մակերեսով հողամասը՝  
165 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0457-0086)։   
5) Կենտրոն թաղամաս, Զ․Անդրանիկի պողոտա 43/3 հասցեում գտնվող 24․0քմ մակերեսով հողամասը՝  
165 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0457-0087)։   
6) Կենտրոն թաղամաս, Զ․Անդրանիկի պողոտա 43/5 հասցեում գտնվող 24․0քմ մակերեսով հողամասը՝  
165 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0457-0088)։   
     Բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման նպատակով աճուրդային կարգով օտարման է 
ներկայացվում՝   
7) Վանատուր թաղամաս, Զ. Անդրանիկի պողոտա 97/3 հասցեում գտնվող 207․4քմ մակերեսով 
հողամասը՝ 922 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0164-0207)։   
8) Միկրոշրջան   թաղամաս, 8-րդ  փողոց 16/6 հասցեում գտնվող 160․0քմ մակերեսով հողամասը՝ 463 
000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0511-0046)։   
9) Կենտրոն թաղամաս Զ. Անդրանիկի պողոտա 69/2 հասցեում գտնվող 100․0քմ մակերեսով 
հողամասը՝ 684 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0458-0124)։   
10)Կենտրոն թաղամաս Զ. Անդրանիկի պողոտա 69/1 հասցեում գտնվող 100․0քմ մակերեսով 
հողամասը՝684 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0458-0125)։   
          Գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերից  աճուրդային կարգով 
օտարման է ներկայացվում․ 
      Վանատուր թաղամասում գտնվող արոտավայրերից 0․32 հա մակերեսով հողամասը` 150 000  
դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային ծածկագիր`07-001-0942-0159):   
   Աճուրդի նախավճարը  սահմանվում  է  հողամասի մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով, հողամասի 
քայլի չափը՝  մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով։  
     Աճուրդը կկայանա 2021 թվականի հուլիսի 14-ին ժամը 14։30–ին Հրազդանի 
համայնքապետարանում (հասցե` ք.Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս, Սահմանադրության  հրապարակ 
1) : 
   Հայտերի ընդունումը և մասնակիցների գրանցումը դադարեցվում են աճուրդի անցկացման օրվանից 
երեք աշխատանքային օր առաջ:    
    Հեռ.(060) 46-01-70:  
                   

                         ԱՃՈՒՐԴԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ 
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