
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

   Ծաղկաձորի համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային հողամասերի դասական աճուրդ: 

Հողամասերը սերվիտուտով ծանրաբեռնված չեն: Աճուրդը կկայանա սույն հայտարարության հրապարակումից 1 

ամիս հետո` 2022 թվականի ապրիլի 25-ին, ժամը 11:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարանում: Աճուրդում 

ներկայացվելու են հետևյալ լոտերը` 

ԱԼ-1  - 3000քմ, հասցե`համայնք Ծաղկաձոր, Մհեր Մկրտչյան փողոց թիվ 41, նշանակությունը՝ հատուկ 

պահպանվող հանգստի համար, կադաստրային ծածկագիր 07-005-0020-0006, մեկնարկային գինը` 48 529 800 ՀՀ 

դրամ: 

ԱԼ-2- 1170քմ, հասցե`  համայնք Ծաղկաձոր, Սարալանջի փողոց թիվ 20, նշանակությունը՝ հատուկ պահպանվող 

հանգստի համար, կադաստրային ծածկագիր 07-005-0022-0546, մեկնարկային գինը` 12 302 000 ՀՀ դրամ:  

ԱԼ-3- 400քմ, հասցե՝ համայնք Ծաղկաձոր Նոր թաղամաս 4-րդ փողոց թիվ 2/3, նշանակությունը՝ բնակավայրերի 

բնակելի կառուցապատման, կադաստրային ծածկագիր 07-005-0016-0213, մեկնարկային գինը` 4 205 520 ՀՀ դրամ: 

ԱԼ-4- 600քմ, հասցե` համայնք Ծաղկաձոր Սարալանջի  6-րդ փակուղի թիվ 2/1, նշանակությունը՝ հատուկ 

պահպանվող հանգստի համար, կադաստրային ծածկագիր 07-005-0022-0535, մեկնարկային գինը` 6 308 280 ՀՀ 

դրամ: 

ԱԼ-5- 600քմ, հասցե` համայնք Ծաղկաձոր Սարալանջի 6-րդ  փակուղի  թիվ 4/1, նշանակությունը՝ հատուկ 

պահպանվող հանգստի համար, կադաստրային ծածկագիր 07-005-0022-0537, մեկնարկային գինը` 6 308 280 ՀՀ 

դրամ: 

ԱԼ-6-  800քմ, հասցե` համայնք Ծաղկաձոր Սարալանջի 2-րդ փակուղի թիվ 13, նշանակությունը՝ հատուկ 

պահպանվող հանգստի, կադաստրային ծածկագիր 07-005-0023-0060, մեկնարկային գինը` 8 411 040 ՀՀ դրամ: 

ԱԼ-7- 450քմ, հասցե` համայնք Ծաղկաձոր  Նոր Թաղամաս  4-րդ փողոց թիվ 10, նշանակությունը՝ բնակավայրերի 

բնակելի կառուցապատման, կադաստրային ծածկագիր 07-005-0016-0138, մեկնարկային գինը` 4 731 210 ՀՀ դրամ: 

ԱԼ-8- 2000քմ, հասցե` համայնք Ծաղկաձոր, Սարալանջի  փողոց թիվ 52, նշանակությունը՝  հատուկ պահպանվող 

հանգստի, կադաստրային ծածկագիր 07-005-0022-0552, մեկնարկային գինը` 21 028 000 ՀՀ դրամ, հողամասի 

սահմանով անցնում է միջին ճնշման գազի խողովակ, անհրաժեշտ է կառուցապատման ժամանակ պահպանել 

օրենքով սահմանված սանիտարական գոտիները կամ տեղափոխել սեփականատիրոջ միջոցներով: 

ԱԼ-9- 1226քմ, հասցե` համայնք Ծաղկաձոր Օրբելի եղբայրների  փողոց թիվ 21/4, նշանակությունը՝ հատուկ 

պահպանվող հանգստի ,կադաստրային ծածկագիր 07-005-0025-0107, մեկնարկային գինը` 19 833 000 ՀՀ դրամ: 

ԱԼ-10- 3986.5քմ, հասցե` Ծաղկաձոր համայնք, գյուղ Մարմարիկ, նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական 

վարելահող, կադաստրային ծածկագիր 07-044-0129-0025, մեկնարկային գինը` 400 000 ՀՀ դրամ: 

ԱԼ-11- 1051.5 քմ, հասցե`  Ծաղկաձոր համայնք, գյուղ Մեղրաձոր 6-րդ փողոց թիվ 10, նշանակությունը՝ 

բնավայրերի բնակելի կառուցապատման ,կադաստրային ծածկագիր 07-045-0046-0013, մեկնարկային գինը` 1 400 

000 ՀՀ դրամ: 

    Հողամասերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկությունը  ներառված է աճուրդի կազմակերպման համար 

նախատեսված փաստաթղթերի փաթեթում, որը կարելի է ձեռք բերել Ծաղկաձորի համայնքապետարանում, որոշ  

հողամասերի միջով անցնում են կոմունալ ենթակառուցվածքներ (համայնքային էլ. սնուցման լարեր), որոնց 

կառուցապատման դեպքում ենթակառուցվածքների տեղափոխումը կատարվելու է սեփականատիրոջ 

միջոցներով: Աճուրդի մասնակցության հայտի գումարը սահմանված է 40.000 ՀՀ դրամ: Աճուրդի մասնակիցները 

սակարկությունից առաջ մուծում են նախավճար` աճուրդի առարկա գույքերի մեկնարկային գնի 50%-ի չափով: 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 2022 թվականի ապրիլի 21-ը ներառյալ:   Լրացուցիչ տեղեկությունների 

համար զանգահարել (0223) 6-04-02 հեռախոսահամարով: 

Ծաղկաձորի համայնքապետարան 










