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     Հրազդան համայնքը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող 
բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի,  հասարակական կառուցապատման, 
արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության՝ 
արդյունաբերական   օբյեկտների և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 
հողամասերի աճուրդ–վաճառք:           
      Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման նպատակով աճուրդային կարգով օտարման է 
ներկայացվում՝   
1)Միկրոշրջան թաղամաս 84/23 հասցեում գտնվող 40,1քմ մակերեսով հողամասը` 179 000 դրամ  
մեկնարկային գնով ( կադաստրային ծածկագիր`07-001-0146-0256):  
2) Միկրոշրջան թաղամաս  301/7  հասցեում գտնվող 45,0քմ մակերեսով հողամասը` 130 000 դրամ  
մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0518-0021):   
3)Միկրոշրջան թաղամաս 301/11 հասցեում գտնվող 30.0քմ մակերեսով հողամասը`  
87 000 դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0518-0029):   
4) Միկրոշրջան թաղամաս , 14-րդ փողոց 51 հասցեում գտնվող 36.0 քմ մակերեսով հողամասը` 104 
000 դրամ մեկնարկային գնով (կադաստրային ծածկագիր`07-001-0505-0204):   
5)Կենտրոն թաղամաս 33/12 հասցեում գտնվող 30.0քմ մակերեսով հողամասը` 206 000 դրամ  
մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001- 0454-0122):  
6)Կենտրոն թաղամաս 46/23 հասցեում գտնվող 37.0քմ մակերեսով հողամասը`  
253 000 դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0452-0247):  
7)Կենտրոն թաղամաս, Զորավար Անդրանիկի պողոտա 31/1 հասցեում գտնվող 300.0քմ մակերեսով 
հողամասը` 2 051 000 դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0457-0090): 
8)Կենտրոն թաղամաս, Տիգրան Մեծի փողոց 134 հասցեում գտնվող 120.0քմ մակերեսով հողամասը` 
821 000 դրամ մեկնարկային գնով  ( կադաստրային ծածկագիր` 07-001-0442-0135):  
9) Վանատուր թաղամաս, Զորավար Անդրանիկի պողոտա 93/2 հասցեում գտնվող 133.0քմ 
մակերեսով  հողամասը` 591 000 դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-
0164-0210): 
10) Հարավային թաղամաս, Երևանյան խճուղի 100/3 հասցեում գտնվող 99․ 1քմ մակերեսով 
հողամասը` 287 000 դրամ  մեկնարկային  գնով  (կադաստրային  ծածկագիր` 07-001-0035-0039):
  
     Բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման նպատակով աճուրդային կարգով 
օտարման է ներկայացվում՝   
11)Կենտրոն թաղամաս, Զորավար Անդրանիկի պողոտա 5/12 հասցեում գտնվող 111․ 0քմ 
մակերեսով հողամասը` 209 000 դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր` 07-001-
0348-0012):  
12)Վանատուր թաղամաս  291/3 հասցեում գտնվող 100․ 0քմ մակերեսով հողամասը` 445 000 դրամ  
մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր` 07-001-0306-0065):  
      Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության արդյունա 
բերական օբյեկտների հողերից աճուրդային կարգով օտարման է ներկայացվում՝   
   1)Միկրոշրջան թաղամաս, 3-րդ փողոց 1/2 հասցեում գտնվող 180․ 0քմ մակերեսով հողամասը՝ 520 
000 դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0109-0019)։    
   2)Միկրոշրջան թաղամաս, 3-րդ փողոց 1/3 հասցեում գտնվող 300․ 0քմ մակերեսով հողամասը՝ 867 
000 դրամ  մեկնարկային գնով (կադաստրային   ծածկագիր`  07-001-0109-0020)։   
  Գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության արոտավայրերից աճուրդային կարգով 
օտարման է ներկայացվում՝    
    Վանատուր թաղամասում գտնվող 0․ 40072հա մակերեսով հողամասը`1 000 000  դրամ  
մեկնարկային  գնով  (կադաստրային ծածկագիր`07-001-0942-0161):  
  Աճուրդի նախավճարը սահմանվում է հողամասի մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով, 
հողամասի քայլի չափը՝ մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով։  
  Աճուրդը կկայանա 2021 թվականի օգոստոսի 31-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 

 

 



 











 
          


