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2020 թվականի մարտի 09-ին, ժամը 12:00-ին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար 

համայնքապետարանի վարչական   շենքում տեղի կունենա Գեղամասար համայնքի  Արեգունի 

բնակավայրի սեփականություն հանդիսացող 05-015-0003-0029 ծածկագրում ամրագրված 
0.018հա /սեփականության վկայական N 24102019-05-0051/ արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության՝ գյուղատնտեսական 

արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության, Գեղամասար համայնքի  Արեգունի 

բնակավայրի սեփականություն հանդիսացող 05-015-0003-0026 ծածկագրում ամրագրված 
0.1225հա /սեփականության վկայական N 24102019-05-0048/ արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության՝ գյուղատնտեսական 

արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության,Գեղամասար համայնքի  Արեգունի 

բնակավայրի սեփականություն հանդիսացող 05-015-0003-0028 ծածկագրում ամրագրված 
0.1հա /սեփականության վկայական N 24102019-05-0069/ արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության՝ գյուղատնտեսական 
արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության, Գեղամասար համայնքի Արեգունի 

բնակավայրի սեփականություն հանդիսացող 05-015-0003-0027 ծածկագրում ամրագրված 
0.1018հա /սեփականության վկայական N 24102019-05-0075/ արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության՝ գյուղատնտեսական 

արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության, Գեղամասար համայնքի Արեգունի 

բնակավայրի սեփականություն հանդիսացող 05-015-0002-0002 ծածկագրում ամրագրված 
0.18հա /սեփականության վկայական N 24102019-05-0045/ արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության՝ գյուղատնտեսական 

արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության, Գեղամասար համայնքի Արեգունի 

բնակավայրի սեփականություն հանդիսացող 05-015-0002-0003 ծածկագրում ամրագրված 0.4 
հա /սեփականության վկայական N 24102019-05-0059/ արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության՝ գյուղատնտեսական 

արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության, Գեղամասար համայնքի Փամբակ 



բնակավայրի սեփականություն հանդիսացող 05-091-0220-0003 ծածկագրում ամրագրված 
0.09հա /սեփականության վկայական N 22112019-05-0034/ գյուղտնտեսական նշանակության՝ 

այլ հողատեսք գործառնական նշանակության և Գեղամասար համայնքի  Ջաղացաձոր 

բնակավայրի սեփականություն հանդիսացող 05-076-0108-0005 ծածկագրում ամրագրված 
6.0հա /սեփականության վկայական N 16122019-05-0083/ գյուղատնտեսական նշանակության՝ 
արոտավայր (5-րդ կարգ) գործառնական նշանակության հողատեսքերի օտարում աճուրդ 
վաճառքի միջոցով: 

 
Աճուրդի մեկնարկային գինը` 1քմ. արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 
արտադրական նշանակության՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների 

գործառնական նշանակության հողատեսքերի համար սահմանել 144 ՀՀ դրամ, 1 քմ. 

գյուղտնտեսական նշանակության՝ այլ հողատեսք գործառնական նշանակության 

հողատեսքի համար 55 ՀՀ դրամ, իսկ 1քմ. գյուղատնտեսական նշանակության՝ արոտավայր 

գործառնական նշանակության հողատեսքի համար 55 ՀՀ դրամ: Սակարկության քայլի և 
կանխավճարի չափը մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով:Մուտքավճարի չափը 1000/մեկ 
հազար/ ՀՀ դրամ: Հողատեսքերը  ապահովված են ճանապարհներով, սահմանափակումներ 
չկան:Հայտերն ընդունվում են մինջև 2020 թվականի մարտի 05-ը ներառյալ: Մանրամասն 

տեղեկություններին ծանոթանալ Գեղամասարի  համայնքապետարանում՝  համայնքի 

ղեկավարի նստավայրը  գյուղ Սոթք:  
 

 

 
Համայնքի ղեկավար՝                                 Հ.Ավետյան 

 


