
 
                                                            Հայտարարություն 
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի գյուղապետարանը հրավիրում է համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող հողատարածքների աճուրդ-վաճառքին մասնակցելու; Աճուրդի են հանվում հետևյալ 
հողատարածքները; 

Թիվ 1 լոտ Արմավիրի մարզ գյուղ Արմավիր 36 փողոց թիվ 4/1 հողամաս՝ նպատակային 
նշանակությունը՝ բնակավայրերի գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման, 
կադաստրային ծածկագիր՝ 04-020-0030-0012, մակերեսը՝ 0,1316 հա  հողատարածք: Լոտի 
մեկնարկային գինը՝ 1 634 500 դրամ;, մեկնարկային քայլի չափը 81 725 դրամ, նախավճարի 
չափը՝ 81 725 դրամ; 

Թիվ 2 լոտ – Գյուղատնտեսական նշանակության վարելահող, կադաստրային ծածկագիր՝ 04-020-        

       0129-0023, մակերեսը 1 հա; Լոտի մեկնարկային գինը՝ 2.017.500 դրամ, մեկնարկային քայլի 

չափը՝         

      100.875 դրամ. Նախավճարի չափը՝ 100.875 դրամ 

Թիվ 3 լոտ – Գյուղատնտեսական նշանակության վարելահող, կադաստրային ծածկագիր՝ 04-020- 

       0129-0003, մակերեսը 1 հա; Լոտի մեկնարկային գինը՝ 2.017.500 դրամ, մեկնարկային քայլի 

չափը՝  

      100.875 դրամ. Նախավճարի չափը՝ 100.875 դրամ 

Թիվ 4 լոտ – Գյուղատնտեսական նշանակության վարելահող, կադաստրային ծածկագիր՝ 04-020- 

       0129-0026, մակերեսը 1 հա; Լոտի մեկնարկային գինը՝ 2.017.500 դրամ, մեկնարկային քայլի 

չափը՝  

       100.875 դրամ. Նախավճարի չափը՝ 100.875 դրամ 

Թիվ 5 լոտ – Գյուղատնտեսական նշանակության վարելահող, կադաստրային ծածկագիր՝ 04-020- 

       0129-0025, մակերեսը 1 հա; Լոտի մեկնարկային գինը՝ 2.017.500 դրամ, մեկնարկային քայլի 

չափը՝  

       100.875 դրամ. Նախավճարի չափը՝ 100.875 դրամ 

Թիվ 6 լոտ – Գյուղատնտեսական նշանակության վարելահող, կադաստրային ծածկագիր՝ 04-020- 

       0129-0021, մակերեսը 1 հա; Լոտի մեկնարկային գինը՝ 2.017.500 դրամ, մեկնարկային քայլի 

չափը՝  

       100.875 դրամ. Նախավճարի չափը՝ 100.875 դրամ 

Թիվ 7 լոտ – Գյուղատնտեսական նշանակության վարելահող, կադաստրային ծածկագիր՝ 04-020- 

       0129-0020, մակերեսը 1 հա; Լոտի մեկնարկային գինը՝ 2.017.500 դրամ, մեկնարկային քայլի 

չափը՝   

       100.875 դրամ. Նախավճարի չափը՝ 100.875 դրամ 

Թիվ 8 լոտ – Գյուղատնտեսական նշանակության վարելահող, կադաստրային ծածկագիր՝ 04-020- 

      0129-0022, մակերեսը 1 հա; Լոտի մեկնարկային գինը՝ 2.017.500 դրամ, մեկնարկային քայլի չափը՝  

     100.875 դրամ. Նախավճարի չափը՝ 100.875 դրամ 

Աճուրդի մասնակցության վճարը սահմանված է 5000 դրամ; 

Աճուրդը տեղի կունենա Արմավիրի գյուղապետարանում՝ Արմավիրի մարզ գ Արմավիր 1-ին փողոց 

թիվ 19 հասցեով; 11.08.2020 թվ-ին ժամը 12,օօ ին; Հայտերը ընդունվում են նույն հասցեով  մինչև՝ 

05.08,2020 թվականը ժամը 18 00-ն. 

Լոտերը գտնվում են բարվոք վիճակում և կարող են օգտագործվել միայն ըստ նպատակային 

նշանակության; Առկա են հաղորդակցման ուղիներ. թիվ 1 լոտում գազի և 

էլեկտրաէներգիայի գծեր; Սերվիտուտով և այլ սահմանափակումներով ծանրաբեռնված 

չեն; Աճուրդի մասնակից իրավաբանական անձիք ներկայացնում են կանոնադրության և 

պետ. ռեգիստրի վկայականի պատճեները.և հայտը, ֆիզիկական անձինք՝  անձնագիրը և 

հայտը; Հաղթող կճանաչվի աճուրդում առավելագույն գին առաջարկած մասնակիցը; 

ԱՃուրդի մասնակցության համար նախավճարը մուծվում է աճուրդի անցկացման օրը. 

իսկ աճուրդում առաջարկած գնի տարբերությունը՝ տասնօրյա ժամկետում; Լոտերին 



կարելի է ծանոթանալ այցելելով Արմավիրի գյուղապետարան աշխատանքային ժամերին 

Լրացուցիչ տեղեկությունների  համար կարելի է դիմել Արմավիրի գյուղապետարան կամ 

զանգահարել 71-3-73 հեռախոսահամարով; 

 

 

 

 

 


