
 
     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) Մ.Բաղրամյան թաղամաս 122/12 հասցեում գտնվող 50.0քմ մակերեսով հողամասը՝ 223 000  դրամ  
մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0510-0165)։   
2)Միկրոշրջան թաղամաս, 14-րդ փողոց  38/1 հասցեում գտնվող 48.0քմ մակերեսով հողամասը՝ 139 000  
դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0512-0051)։   
3)Կենտրոն թաղամաս 55/4 հասցեում գտնվող 20.0քմ մակերեսով հողամասը՝ 
 137 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0458-0117)։   
4) Կենտրոն թաղամաս 35/8 հասցեում գտնվող 27.0քմ մակերեսով հողամասը՝  
185 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0454-0120)։   
5) Կենտրոն թաղամաս, Զ.Անդրանիկի պողոտա 44/1 հասցեում գտնվող 60.0քմ մակերեսով հողամասը՝  411 
000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0461-0039)։   
6) Կենտրոն թաղամաս, Զ.Անդրանիկի պողոտա 55/1 հասցեում գտնվող 24.0քմ մակերեսով հողամասը՝ 165 
000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0457-0089)։   
 7) Վանատուր թաղամաս, Զ.Անդրանիկի պողոտա 66/9 հասցեում գտնվող 208.6քմ մակերեսով հողամասը՝ 
927 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0522-0034)։   
8) Մաքրավան թաղամաս, Ն.Շնորհալու փողոց  14/1 հասցեում գտնվող 339.1քմ մակերեսով հողամասը՝ 1 507 
000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0413-0016)։     
     Բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման նպատակով աճուրդային կարգով օտարման է 
ներկայացվում՝   
7) Կենտրոն թաղամաս 27/11 հասցեում գտնվող 259.4քմ մակերեսով հողամասը՝ 1 773 000  դրամ  
մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0443-0038)։   
8) Մ.Բաղրամյան  թաղամաս, Զ. Անդրանիկի պողոտա 102/2 հասցեում գտնվող 76.1քմ մակերեսով 
հողամասը՝ 615 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0509-0279)։    
9) Ջրառատ թաղամաս ,Գործարանային փողոց 47/1 հասցեում գտնվող 2063.8քմ մակերեսով հողամասը՝  
3 876 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0159-0017)։   
10) Ջրառատ թաղամաս ,Գործարանային փողոց 16/1 հասցեում գտնվող 229.9քմ մակերեսով հողամասը՝ 1 
022 000  դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0161-0043)։   
          Գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերից  աճուրդային կարգով օտարման է 
ներկայացվում. 
11)Ջրառատ թաղամասում գտնվող արոտավայրերից 0.66976 հա մակերեսով հողամասը` 503 000  դրամ  
մեկնարկային  գնով  (կադաստրային ծածկագիր`07-001-0968-0041):   
12)Ջրառատ թաղամասում գտնվող արոտավայրերից 0.24615 հա մակերեսով հողամասը` 185 000  դրամ  
մեկնարկային  գնով  (կադաստրային ծածկագիր`07-001-0968-0042):    
13)Վանատուր թաղամասում գտնվող այլ հողատեսքից  0.04465 հա մակերեսով հողամասը` 100 000  դրամ  
մեկնարկային  գնով  (կադաստրային ծածկագիր`07-001-3933-0002):  
   Աճուրդի նախավճարը  սահմանվում  է  հողամասի մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով, հողամասի քայլի 
չափը՝  մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով։  
     Աճուրդը կկայանա 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին ժամը 15։00–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 
 

          
































