Ձև N 2-2

ԼՐԱՑՎԱԾ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

Երևանի քաղաքապետին
Կառուցապատող՝ _________ Ð³ñáõÃÛáõÝ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ____________-ից
(իրավաբանական անձի անվանումը,

__________ ù³Õ. ºñ¨³Ý, ²ÙÇñÛ³Ý ÷áÕ. Ñ.89/1 ß»Ýù, Ñ.2 µÝ ____________
ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը,

____________091/ 42.97.23.___Harut88888@mail.ru ______________________
հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
Խնդրում եմ տալ քանդման թույլտվություն`___

Ø³É³ÃÇ³-ê»µ³ëïÇ³ í³ñã³Ï³Ý ßñç³Ý, Ð³ÕÃ³Ý³Ï Ã³Õ³Ù³ë, ________

Ñ 56/6 Ñ³ëó»Ç __________________________________________________________________________________________ հողամասի գլխավոր հատակագծի վրա
(մարզը, համայնքը, փողոցը, շենքերը, շինությունները, հողամասի գտնվելու վայրը, ծածկագիրը)
______

/2/____ համարների տակ նշված _____________________________________ ûÅ³Ý¹³Ï Ï³éáõÛó ____________________________________________________

շենքի (շենքերի) և (կամ) շինության (շինությունների) _________________ï³ñ³ÍùÇ µ³ñ»Ï³ñ¶Ù³Ý

Ýå³ï³Ïáí ____________________

(նշվում է քանդման նպատակը)
______________________

³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ

_________________ քանդման

համար:

(նշվում են ամբողջությամբ կամ մասնակի քանդման ենթակա օբյեկտները)

1. Հայտնում եմ՝
1) քանդվող օբյեկտների հիմնական ցուցանիշները՝ ________________

Ùáï 10Ù x 10Ù Ñ³ï³Ï. ã³÷»ñáí, 1 Ñ³ñÏ³ÝÇ ________

(արտաքին հարաչափերը, կառուցապատման, ընդհանուր,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
բնակելի շենքերի դեպքում` նաև բնակելի մակերեսները, հարկայնությունը, շինանյութը և այլն)

2) նախագծային փաստաթղթերը ՝
ա. մշակվել են ________________________________ ².î.Ö. êäÀ-Ç

ÏáÕÙÇó, ÉÇó»Ý½Ç³ª 13525 _______________ կողմից,

(նախագծային աշխատանքների կապալառուի անվանումը, լիցենզիայի համարը)

բ. ստացել են փորձաքննության դրական եզրակացությունները _______________________--___________________________ կողմից
(նշել փորձաքննության մարմնի (մարմինների) անվանումը
_____________________________________

².î.Ö. êäÀ-Ç

ÏáÕÙÇó, ÉÇó»Ý½Ç³ª 13525 , 2 ûñÇÝ³ÏÇóª

2 _____________________թերթ:

կամ երաշխավորագիր ներկայացնող կապալառուի անվանումը, լիցենզիայի համարը)

2. Պարտավորվում եմ`
1) քանդման աշխատանքներն իրականացնել քանդման թույլտվությամբ սահմանված__________

3 ³Ùëí³ ________________ժամկետում,

(նշել քանդման աշխատանքների հաշվարկային տևողությունը)

գործող կարգին համապատասխան.
2) սույն դիմումում նշված տեղեկությունների հետ կապված բոլոր փոփոխությունների մասին հայտնել
__________________________ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý __________________________________________________________:
(նշել ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 133-րդ կետով սահմանված մարմինները)

3. Ներկայացնում եմ՝
1) օբյեկտի քանդման նախագծային փաստաթղթերը (երկու օրինակից) ____________12_____________ թերթ.
2) փորձաքննության դրական եզրակացությունները

______________--____________թերթ

կամ`
կապալառուի երաշխավորության պայմանագիրը ___________________2_______________________________ .
3) անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման _______2204214-02-0163__________________________________
վկայականի պատճենը
կամ` լիազորագիրը ___________________________________________----___________________________________________________________________________________________________.
(անշարժ գույքը փոփոխության ենթարկելու իրավունք ունեցող լիազորված անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը)

4) քանդման թույլտվության տեղական տուրքի մուծման անդորրագիրը:

Կառուցապատող՝

_____________________________________

Ð. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý

(պաշտոնը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

«__12___» ______01__________ 2018 թ.

