
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
Երևանի քաղաքապետարանի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային 

սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների)  կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային 
սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ 

հ/հ 

Հողամասի հասցեն 
/գտնվելու վայրը/ 

տարածագնահատման 
գոտին 

Ծածկագիրը 
Հողի 

կադաստրային 
ծածկագիրը 

Մակերեսը 
/քմ/ 

Հողամասի 
նպատակային և 
գործառնական 

նշանակությունը 

Հողամասի 
օգտագործման 

նպատակը 

Հողամասի նկատմամբ 
սահմանափակումների (ներառյալ 
սերվիտուտների) առկայությունը 

Ճանապարհների, ջրատարի, կոյուղու, 
էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարի 

առկայության մասին տվյալներ 

Շրջակա 
միջավայրերի և 

պատմամշակութային 
հուշարձանների 
պահպանության, 

բնապահպանական և 
հողերի 

պահպանության 
միջոցառումները 

Մեկնարկային 
գինը 

/դրամ/ 

Աջափնյակ վարչական շրջան         

1 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/36 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/19 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

2 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/35 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/20 01–001–519–
044 

1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

3 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/32 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/21 
01–001–519–

044 
1,161.27 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 6,967,620 

4 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/27 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/22 
01–001–519–

044 
5,564.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 33,384,000 

5 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/47 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/24 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 



6 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/46 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/25 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

7 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/45 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/26 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

8 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/44 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/27 01–001–519–
044 

1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

9 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/43 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/28 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

10 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/42 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/29 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

11 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/41 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/30 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

12 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/57 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/31 
01–001–519–

044 
2,199.71 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 13,198,260 



13 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/56 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/32 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

14 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/55 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/33 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

15 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/54 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/34 01–001–519–
044 

1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

16 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/53 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/35 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

17 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/52 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/36 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

18 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/51 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/37 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

19 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/50 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/38 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 



20 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/49 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/39 
01–001–519–

044 
1,535.07 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 9,210,420 

21 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/67 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/40 
01–001–519–

044 
1,619.44 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 9,716,640 

22 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/66 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/41 01–001–519–
044 

1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

23 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/65 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/42 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

24 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/64 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/43 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

25 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/63 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/44 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

26 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/62 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/45 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 



27 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/61 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/46 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

28 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/60 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/47 
01–001–519–

044 
1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

29 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/59 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/48 01–001–519–
044 

1,260.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,560,000 

30 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/58 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/49 
01–001–519–

044 
872.44 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 5,234,640 

31 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/77 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/50 
01–001–519–

044 
1,277.49 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 7,664,940 

32 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/76 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/51 
01–001–519–

044 
1,350.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,100,000 

33 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/75 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/52 
01–001–519–

044 
1,350.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,100,000 



34 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/74 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/53 
01–001–519–

044 
1,350.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,100,000 

35 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/73 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/54 
01–001–519–

044 
1,350.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,100,000 

36 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/72 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/55 01–001–519–
044 

1,350.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,100,000 

37 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/71 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/56 
01–001–519–

044 
1,350.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,100,000 

38 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/70 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/57 
01–001–519–

044 
1,350.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,100,000 

39 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/69 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/58 
01–001–519–

044 
1,350.00 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,100,000 

40 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/68 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/59 
01–001–519–

044 
1,126.82 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 6,760,920 



41 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/78 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/60 
01–001–519–

044 
2,192.78 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 13,156,680 

42 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/79 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/61 
01–001–519–

044 
1,402.47 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,414,820 

43 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/80 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/62 01–001–519–
044 

1,412.43 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 8,474,580 

44 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/81 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/63 
01–001–519–

044 
1,622.05 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 9,732,300 

45 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/13 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/64 
01–001–519–

044 
2,363.51 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 14,181,060 

46 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/14 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/65 
01–001–519–

044 
3,068.18 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 18,409,080 

47 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/15 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/66 
01–001–519–

044 
2,092.59 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 12,555,540 



48 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/24 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/68 
01–001–519–

044 
1,639.60 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 9,837,600 

49 
Աշտարակի խճուղի 
հ.51/6 
8-րդ գոտի 

Ա 2019/69 
01–001–519–

044 
964.32 

բնակավայրի 
հող  
 
բնակելի 

Բնակելի տան 
կառուցման 
համար 

Հողօգտագործողների հետ 
կապված փոխհատուցման 
հարցերի կարգավորումը 
կատարվելու է աճուրդի 

հաղթողի կողմից 

Աճուրդի հաթողը պարտավոր է իր 
միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնի տարածքով 
անցնող ստորգետնյա և վերգետնյա այլ 
հաղորդակցուղիների տեղափոխման 

աշխատանքները։ 

չկա 5,785,920 

           

           

 

Աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձինք աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգին, հողամասերի վերաբերյալ գրաֆիկական նյութերին կարող են 
ծանոթանալ Երևանի քաղաքապետարանի անցագրային սենյակում՝ Արգիշտի 1  I հարկ (մուտքն աշտարակի կողմից), ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի 
ինտերնետային կայքում՝ WWW.YEREVAN.AM։ 
Աճուրդին մասնակցելու իրավունք ունեն` ՀՀ քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հողի սեփականության իրավունքի այլ 
սուբյեկտներ և հողօգտագործողներ։ 
Աճուրդի  պայմանների մանրամասներին՝ հողամասի ելակետային տվյալներին, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի պահանջներին և պայմաններին, 
հողամասի հատակագծին, պայմանագրի տիպային օրինակին ծանոթանալու ու հայտ ներկայացնելու համար դիմել Երևանի քաղաքապետարան (Արգիշտիի 1, մուտքը 
աշտարակի կողմից,     2-րդ հարկ, հեռ.  011-514173)։ 
Աճուրդը կայանալու է 2019թ  հուլիսի 8-ին ժ.16.00-ին ։  
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2019թ. հուլիսի 4-ը, ժամը 16.00-ը։                        

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 


