
№

Հողամասի հասցեն

/գտնվելու վայրը/

տարածագնահատման գոտին

Ծածկագիրը

Մակերես

Կառուցապատման 

իրավունի 

տրամադրման 

ժամկետ

Վարձակալության 

և/կամ 

կառուցապատման 

իրավունքի 

տարեկան վճարի 

մեկնարկային չափ

Հողամասի նպատակային և 

գործառնական նշանակությունը

Հողամասի օգտագործման 

նպատակը

Կառուցապատման 

տոկոսը 

Տարածքի այլ սեփականատերեի և 

օգտագործողների տիրապետման 

տակ գտնվող անշարժ գույքի 

միավորների դրանց առկայությամբ 

պայմանավորված 

սահմանափակումների և 

սերվիտուտների վերաբերյալ

1
Մամիկոնյանց փողոց №3/5

(5-րդ գոտի)

Կ2019-08

25.14 քմ
5 (հինգ) տարի 26 925                   

Հասարակական նշանակության 

օբյեկտի կառուցման

ընդհանուր օգտագործման 

տարածքները  դրանց 

նշանակությանը 

համապատասխան 

շահագործելու, տարածքի 

բարեկարգման և ապակյա 

տաղավար կառուցելու համար

ըստ նորմատիվ 

պահանջների
չկան

2
Տիգրան Մեծի պողոտա № 19/1

(2-րդ գոտի)

Կ-2019-07

60 քմ
5 (հինգ) տարի 585 000                 Ընդհանուր օգտագործման

ընդհանուր օգտագործման 

տարածքները  դրանց 

նշանակությանը 

համապատասխան 

շահագործելու, տարածքի 

բարեկարգման և հուշանվերների 

վաճառք կազմակերպելու համար 

ըստ նորմատիվ 

պահանջների
չկան

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող անձինք աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգին կարող են ծանոթանալ Երևանի քաղաքապետարանում, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի ինտերնետային կայքում՝ www.yerevan.am։

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ֆիզիկական անձինք հայտին կից ներկայացնում են տեղական վճարի` 10,000 ՀՀ դրամ (h/h 900015211403)  և մեկնարկային գնի 5%-ի չափով նախավճարի վճարման անդորրագրերը (հ/հ 900015211395), անձնագրի, իսկ  իրավաբանակն անձինք 

կանոնադրության և պետական ռեգիստրի վկայականի պատճենը։

Մրցույթի հայտերն ընդունվում են փակ ծրարի վրա նշված ծածկագրով, 2 օրինակից և ներկայացնողին տրվում է հայտը ընդունելու վերաբերյալ ստացական:

Մրցույթին ներկայացվող հայտի փաստաթղթերի ցանկի տրամադրումը և հայտերի փակ ծրարներով ընդունումը կատարվում է Երևանի քաղաքապետարանում՝ Արգիշտի հ.1 II հարկ (մուտքն աշտարակի կողմից) բոլոր աշխատանքային օրերին ժամը 09:00-ից մինչև 16:00-ը մինչև 

2020թվականի ապրիլի 02-ը ներառյալ:

Մրցույթի հաղթող է ճանաչվում հանձնաժողովի եզրակացությամբ լավագույն պայմաններ ներկայացնող հայտատուն: Մրցույթի հայտերը բացվում են 2020 թվականի ապրիլի 6-ին ժամը 16:00-ն:

Մրցույթի հայտերը ամփոփվում են են 2020 թվականի ապրիլի 6-ին ժամը 17:00-ին:

Երևանի քաղաքապետարանի պետական և համայնքային

սեփականություն հանդիսացող հողամասերի

հրապարակային սակարկությունների

կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողով

         Արաբկիր վարչական շրջան

        Կենտրոն վարչական շրջան

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 կառուցապատման իրավունքի մրցույթ


