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ՀԱÚî²ð²ðàôÂÚàôՆ 
        ÐÐ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç Þáղակաթի համայնքապետարանում    

        2019 Ãí³Ï³ÝÇ   ապրիլի   15-ÇÝ   ժամը   12.00-ին Ï³Û³Ý³լու է Շողակաթ   Ñ³Ù³ÛÝùÇ   

        ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝը Ñ³Ý¹Çë³óáÕ  բնակավայրի,  գյուղատնտեսական   նշանակության 

        հողերի  աճուրդ – վաճառք, վարձակալության և կառուցապատման իրավունքի մրցույթ:          

        1.Աճուրդով վաճառվում է ՝ 

      1.Շողակաթ  համայնքի  Շողակաթ  գյուղին սեփականության իրավունքով պատկանող 

   ա/05-074-0106-0015  ծածկագրով  7.0 հա գյուղնշանակության 4-րդ կարգի անջրտի վարելահող: 1 հա-ի 

   մեկնարկային  գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100  % -ը՝ 635000/վեց հարյուր երեսունհինգ                       

   հազար/ դրամ: 

   բ/05-074-0106-0054 ծածկագրից առանձնացված 2.0 հա 4-րդ կարգի անջրտի վարելահող: 1 հա-ի մեկնարկային գինը     

կազմում է կադաստրային արժեքի 100  % -ը՝ 635000/վեց հարյուր երեսունհինգ  հազար/ դրամ: 

  գ/05-074-0106-0054 ծածկագրից առանձնացված 7.68364  հա 5-րդ կարգի անջրտի վարելահող: 1 հա-ի մեկնարկային          

գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100  % -ը՝ 635000/վեց հարյուր երեսունհինգ  հազար/ դրամ: 

     2.  Շողակաթ  համայնքի  Աղբերք   գյուղին սեփականության իրավունքով պատկանող   

 ա/ 05-009-0265 ծածկագրից 10.0 հա առանձնացված գյուղնշանակության 4-րդ կարգի անջրտի վարելահող:1 հա-ի  

 մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100  % -ը՝ 635000/վեց հարյուր երեսունհինգ հազար/ դրամ: 

   բ/ ա/ 05-009-0265 ծածկագրից 7.5  հա առանձնացված գյուղնշանակության 4-րդ կարգի անջրտի վարելահող:1 հա-ի    

մեկնարկային   գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100  % -ը՝ 635000/վեց հարյուր երեսունհինգ     հազար/ դրամ: 

    3.Շողակաթ  համայնքի  Դրախտիկ   գյուղին սեփականության իրավունքով պատկանող՝  

  ա/ 05-032-0229 ծածկագրից առանձնացված 0.1555 հա մակերեսով գյուղնշանակության 4-րդ կարգի արոտ:  

Մեկնարկային   գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100  % -ը՝  51000 /հիսունմեկ հազար/ դրամ: 

  բ/05-032-0229 ծածկագրից առանձնացված 0.2 հա մակերեսով գյուղնշանակության 4-րդ կարգի արոտ:Մեկնարկային   

գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100  % -ը՝  65000 /վաթսունհինգ հազար/ դրամ: 

  գ/05-032-0017-0067-001 կիսակառույց  33.1 քմ խանութի շենքը 0.0295 հա հողամաս: Մեկնարկային   գինը կազմում է 

153000  /մեկ հարյուր հիսուներեք  հազար/ դրամ:  

  դ/05-032-0113 ծածկագրից առանձնացված 0.085 հա բնակավայրի նշանակության հողամաս: Մեկնարկային   գինը 

կազմում է 123000  /մեկ հարյուր քսաներեք  հազար/ դրամ:  

  2. Կառուցապատման իրավունքով տրամադրվում են՝ 

  1. Շողակաթ  համայնքի  Դրախտիկ  գյուղին սեփականության իրավունքով պատկանող 05-032-0220 ծածկագրից   

 առանձնացված 0.16723 հա բնակավայրի նշանակության հողամաս:Կառուցապատման  տարեկան վճարի 

մեկնարկային գինը կազմում է՝ 6000 /վեց հազար/ դրամ: 

 2.Շողակաթ  համայնքի  Դրախտիկ  գյուղին սեփականության իրավունքով պատկանող 05-032-0220 ծածկագրից   

 Առանձնացված 0. 2270.3 հա բնակավայրի նշանակության հողամաս:Կառուցապատման  տարեկան վճարի 

մեկնարկային գինը կազմում է՝ 7500 /յոթ  հազար հինգ հարյուր / դրամ: 

   3. Վարձակալությամբ տրամադրվում են՝ 

 1. Շողակաթ  համայնքի  Ջիլ  գյուղին սեփականության իրավունքով պատկանող 05-077-013-0019 ծածկագրով 1.06279 

հա գյուղնշանակության 3-րդ կարգի ջրովի վարելահող:1 հա-ի վարձակալության տարեկան վճարի մեկնարկային  

գինը կազմում է ՝ 12000 /տասներկու հազար/ դրամ: 

    Գյունշանակության հաղամասերը տրամադրվում են գյուղմթերքների  արտադրության,իսկ կառուցապատման 

հողամասերը   բնակելի կառուցապատման համար: 

   Ð³Ûï»ñÁ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨  2019 Ãí³Ï³ÝÇ    ապրիլի   12-Á  Ý»ñ³éÛ³É: 
                 
                             

       Ñ»é. 093493792                                                                Þáղակաթի համայնքապետարան  


