
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

2021 թվականի փետրվարի 1-ին ժամը 11։00-ին Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի 
համայնքապետարանում տեղի կունենա համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողերի աճուրդ և վարձակալության մրցույթ։ 

1. Աճուրդով օտարվող հողերի տվյալներն են. 

1) Գլաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 0.20208 հա բնակավայրերի այլ հողեր /կադաստրային ծածկագիր 
10-014-0018-0030/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 691.120 /վեց հարյուր 
իննսունմեկ հազար հարյուր քսան/ ՀՀ դրամ /կադաստրային արժեքի 
100%-ը/ 

2) Գլաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 0.40107 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր 
/կադաստրային ծածկագիր 10-014-0128-0054/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 
616.650 /վեց հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ 
/կադաստրային արժեքի 500%-ը/ 

3) Գլաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 0.29659 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսք 
/կադաստրային ծածկագիր 10-014-0132-0020/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 
278.100 /երկու հարյուր յոթանասունութ հազար հարյուր/ ՀՀ դրամ 
/կադաստրային արժեքի 1500%-ը/ 

4) Գլաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 1.02195 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսք 
/կադաստրային ծածկագիր 10-014-0133-0014/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 
958.100 /ինը հարյուր հիսունութ հազար հարյուր/ ՀՀ դրամ 
/կադաստրային արժեքի 1500%-ը/ 

5) Գլաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 0.65108 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսք 
/կադաստրային ծածկագիր 10-014-0132-0021/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 
610.400 /վեց հարյուր տաս հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ 
/կադաստրային արժեքի 1500%-ը/ 

6) Գլաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 1.71774 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսք 
/կադաստրային ծածկագիր 10-014-0133-0013/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 
1.610.400 /մեկ միլիոն վեց հարյուր տաս հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ 
/կադաստրային արժեքի 1500%-ը/ 

7) Գլաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 1.74134 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսք 



/կադաստրային ծածկագիր 10-042-0148-0017/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 
435.350 /չորս հարյուր երեսունհինգ հազար երեք հարյուր հիսուն/ ՀՀ 
դրամ /կադաստրային արժեքի 400%-ը/ 

8) Գլաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 0.548 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսք 
/կադաստրային ծածկագիր 10-042-0111-0082/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 
103.600 /մեկ հարյուր երեք հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ /կադաստրային 
արժեքի 280%-ը/։ 

 

2. Մրցույթով վարձակալության տրամադրվող հողերի տվյալներն են. 

1) Գլաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 1.05243 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսք 
/կադաստրային ծածկագիր 10-014-0132-0022/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 
10.530 /տաս հազար հինգ հարյուր երեսուն/ ՀՀ դրամ /զուտ եկամտի 
400%-ը/ 

2) Գլաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի վարչական տարածքում 
գտնվող 1.23465 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսք 
/կադաստրային ծածկագիր 10-014-0132-0023/, 1 լոտ, մեկնարկային գինը` 
12.350 /տասներկու հազար երեք հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ /զուտ եկամտի 
400%-ը/։ 

3. Աճուրդին և մրցույթին մասնակցության հայտերի ընդունումը 
դադարեցվում է 2021 թվականի հունվարի 26-ին ժամը 18։00-ին։ 

    Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել Գլաձորի  
համայնքապետարան 
    Հասցեն` Գլաձոր համայնք, Գլաձոր բնակավայր փողոց 33 շենք 41 
    Հեռախոս` /0281/ 2-34-46։ 

 

 

 

 


