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Ջրվեժի համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի  

 դասական աճուրդ  

Լոտի  
հ/հ 

Հողամասի հասցեն  
(գտնվելու վայրը), 

Ծածկագիրը 

Մակերեսը 
հեկտար 

Հողամասի 
նպատակային և 
գործառնական 
նշանակությունը 

Հողամասի 
օգտագործման 

նպատակը 

Գյուղատնտեսական 
հողերի դեպքում` 
հողի որակական 
հատկանիշները, 

ագրոտեխնիկական 
պայմանները, 
հողատեսքը* 

Մեկնար-
կային գինը 

(դրամ) 

Նախավճարի 
չափը 
(դրամ) 

Քայլի  
չափը 

(դրամ) 

1 
Ջրվեժ համայնք, Ձորաղբյուր գյուղ 

07-042-0300-0093 
1.5 գյուղատնտեսական, այլ 

գյուղատնտեսական 
գործունեության համար 

այլ հողատեսք 6000000 3000000 300000 

2 
Ջրվեժ համայնք, Ձորաղբյուր գյուղ 

07-042-0317-0045 
3.57281 

գյուղատնտեսական, 
վարելահող  

գյուղատնտեսական 
գործունեության համար 

անջրդի  
V կարգ 

14000000 7000000 700000 

3 
Ջրվեժ համայնք, Ձորաղբյուր գյուղ 

07-042-0325-0040 
2.09992 գյուղատնտեսական, այլ 

գյուղատնտեսական 
գործունեության համար 

այլ հողատեսք 8000000 4000000 400000 

4 
Ջրվեժ համայնք, Ձորաղբյուր գյուղ 

07-042-0317-0330 
1.0 

գյուղատնտեսական, 
վարելահող  

գյուղատնտեսական 
գործունեության համար 

անջրդի  
IV կարգ 

6000000 3000000 300000 

5 
Ջրվեժ համայնք, Ձորաղբյուր գյուղ 

07-042-0004-0042 
0.12545 գյուղատնտեսական, այլ 

գյուղատնտեսական 
գործունեության համար 

այլ հողատեսք 1000000 500000 50000 

6 
Ջրվեժ համայնք, Ձորաղբյուր գյուղ 

07-042-0004-0041 
0.11092 գյուղատնտեսական, այլ 

գյուղատնտեսական 
գործունեության համար 

այլ հողատեսք 900000 450000 45000 

7 
Ջրվեժ համայնք, Ձորաղբյուր գյուղ 

07-042-0344-0002 
0.0780 գյուղատնտեսական, այլ 

գյուղատնտեսական 
գործունեության համար 

այլ հողատեսք 650000 325000 32500 

8 
Ջրվեժ համայնք, Ձորաղբյուր գյուղ 

07-042-0460-0009 
2.61061 

գյուղատնտեսական, 
վարելահող  

գյուղատնտեսական 
գործունեության համար 

ջրովի  
III կարգ 

10500000 5250000 525000 

9 
Ջրվեժ համայնք, Զովք գյուղ 

07-030-0111-0165 
1.41985 գյուղատնտեսական, այլ 

գյուղատնտեսական 
գործունեության համար 

այլ հողատեսք 10000000 5000000 500000 

10 
Ջրվեժ համայնք, Զովք գյուղ 

17-րդ փողոց, թիվ 7 
07-030-0111-0115 

0.0750 
բնակավայրի բնակելի 

կառուցապատման 
բնակելի տան 

կառուցման համար 
  
- 1850000 925000 92500 

11 
Ջրվեժ համայնք, Զովք գյուղ 

22-րդ փողոց, թիվ 126 
07-030-0111-0026 

0.1 
բնակավայրի բնակելի 

կառուցապատման 
բնակելի տան 

կառուցման համար 
 
- 2500000 1250000 125000 

 

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (ներառյալ սերվիտուտներ)՝ չկան: Ճանապարհներ, ջրատար, կոյուղի, էլեկտրահաղորդման գծեր, գազատար՝ չկան: 
Շրջակա  միջավայրերի և պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության, բնապահպանական և հողերի պահպանության միջոցառումներ՝ չկան: 
Աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձինք աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգին կարող են ծանոթանալ Ջրվեժի համայնքապետարանի  շենքի 2-րդ 
հարկում, համայնք Ջրվեժ, գյուղ Ջրվեժ, Մելքոնյան փողոց 76: 
Աճուրդին մասնակցելու իրավունք ունեն` ՀՀ քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հողի սեփականության իրավունքի այլ 
սուբյեկտներ և հողօգտագործողներ: 
Աճուրդի պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու ու հայտ ներկայացնելու համար դիմել Ջրվեժի համայնքապետարան (Մելքոնյան փողոց 76, 2-րդ հարկ, 
հեռախոս՝ 010-684929): 
Աճուրդը կայանալու է 2023 թ. հունվարի 26-ին ժամը 16:00-ին, Ջրվեժի համայնքապետարանի շենքի 2-րդ հարկում: 
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2023 թ. հունվարի 23-ը, ժամը 16:00-ն: 
 

 

 

 

 



Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող, 2023
թվականին կայանալիք աճուրդին ներկայացվելիք հողամասերի հատակագիծ



Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի
վարչական տարածքում գտնվող, 2023
թվականին կայանալիք աճուրդին
ներկայացվելիք հողամասերի
հատակագիծ

Մ
 15 միջպ

ետ
ա

կա
ն ճա

նա
պ

ա
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07-042-0004-0042

07-042-0004-0041

Լուսա
վորությա

ն փ
ողոց

Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող, 2023
թվականին կայանալիք աճուրդին ներկայացվելիք հողամասերի հատակագիծ



07-042-0004-0042

07-042-0004-0041

Լուսա
վորությա

ն փ
ողոց

Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող, 2023
թվականին կայանալիք աճուրդին ներկայացվելիք հողամասերի հատակագիծ



Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի վարչական
տարածքում գտնվող, 2023 թվականին կայանալիք
աճուրդին ներկայացվելիք հողամասերի հատակագիծ



Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի
վարչական տարածքում գտնվող, 2023
թվականին կայանալիք աճուրդին
ներկայացվելիք հողամասերի
հատակագիծ

Ազատության փողոց



Ջրվեժ համայնքի Զովք գյուղի վարչական տարածքում գտնվող, 2023 թվականին կայանալիք աճուրդին ներկայացվելիք
հողամասերի հատակագիծ



Ջրվեժ համայնքի Զովք գյուղի վարչական տարածքում գտնվող, 2023 թվականին կայանալիք աճուրդին ներկայացվելիք
հողամասերի հատակագիծ

Ձորաղբյուր-Զովք ճանապարհ


