
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 

սահմանափակումն
երի (ներառյալ 

սերվիտուտների) 
առկայությունը 

Ճանապարհների, 
ջրատարի, կոյուղու, 
էլեկտրահաղորդմա
ն գծերի, գազատարի 

առկայության 
մասին տվյալներ 

Շրջակա 
միջավայրերի և 
պատմամշակութ

ային 
հուշարձանների 
պահպանության, 
բնապահպանակ
ան և հողերի 

պահպանության 
միջոցառումները 

Մեկնարկայի
ն գինը 
/դրամ/ 

Նորք Մարաշ վարչական շրջան         

1 
Արմենակյան փողոց 
հ.2/12 
4-րդ գոտի  

Ա 2017/54 01-009-085-006 40.46 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 1,294,720 

Կենտրոն վարչական շրջան         

2 
Տերյան փողոց հ.42/5 
1-րդ գոտի  

Ա 2017/33 
01-006-417-056 
01-006-417-001 

30.78 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 8,464,500 

Դավթաշեն վարչական շրջան         

3 
Դավթաշեն 4 թաղ.  հ. 
12/7 
7-րդ գոտի  

Ա 2016/137 01-004-106-001 25.00 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 500,000 

Էրեբունի վարչական շրջան         

4 
Ավանեսովի փողոց 
հ.8/7 
8-րդ գոտի 

Ա 2016/54 01-005-557-001 92.63 
բնակավայրի հող 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 1,111,560 

Նորք Մարաշ վարչական շրջան         

5 
Նորքի Այգիներ հ.252/5 
4-րդ գոտի 

Ա 2016/58 01-009-086-036 156.00 
բնակավայրի հող 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 5,460,000 

Շենգավիթ վարչական շրջան   
  

6 
Արշակունյաց պողոտա  
հ.129/12 
8-րդ գոտի  

Ա 2015/116 01-011-353-001 597.28 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 10,751,040 



7 
Արշակունյաց պողոտա  
հ.129/16 
8-րդ գոտի  

Ա 2015/112 01-011-353-001 1,080.29 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 19,445,220 

Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան   
  

8 
Սեբաստիայի փողոց 
հ.153/6 
6-րդ գոտի  

Ա 2015/161 01-007-345-001 55.08 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 1,377,000 

Նոր Նորք վարչական շրջան     

9 
Մոլդովական փողոց 
հ.53/12 
7-րդ գոտի  

Ա 2014/194 01-008-507-001 915.47 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 12,816,580 

10 
Արտ Միկոյան փողոց 
հ.25/5 
7-րդ գոտի  

Ա 2014/140 
01-008-204-001 
01-008-204-001-

195 
32.00 

բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 640,000 

11 
Մինսկի փողոց հ. 96 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/274 01-008-205-066 321.60 
բնակավարրերի 
հող    խառը 
կառուց. տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտ կառուցելու 
համար 

չկա չկա չկա 6,367,680 

12 
Վիլնյուսի փողոց հ.37/4 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/217 01-008-304-001 106.20 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 2,124,000 

Ավան վարչական շրջան   
  

13 
Աճառյան փողոց 
հ.37/42 
7-րդ գոտի  

Ա 2016/15 01-002-214-146 1,005.10 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 10,051,000 

Շենգավիթ վարչական շրջան     

14 
Կողբի 1-ին փող. հ.49 
6-րդ գոտի  

Ա 2015/70 01-011-005-152 336.99 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 6,065,820 

Դավթաշեն վարչական շրջան     

15 
Ա.Միկոյան փողոց հ.4/7 
4-րդ գոտի  

Ա 2014/141 01-004-317-001 264.80 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 10,592,000 

Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան     

16 
Անդրանիկի փողոց 
հ.107/5 
7-րդ գոտի  

Ա 2014/69 01-007-408-001 45.00 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 900,000 

17 
Մուշ թաղամաս հ.46 
 
6-րդ գոտի  

Ա 2013/127 01-007-290-012 360.01 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 7,128,198 

Էրեբունի վարչական շրջան     



18 

Այվազովսկու փողոց 
հ.50 
 
8-րդ գոտի  

Ա 2012/250 
01-005-556-003 
01-005-556-050 

703.99 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 10,841,446 

Արաբկիր վարչական շրջան     

19 
Թբիլիսյան խճ հ.13/12 
 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/182 
01-003-409-078 

 
01-003-409-077 

294.45 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 4,534,530 

Աջափնյակ վարչական շրջան     

20 

Աշտարակի խճուղի 
հ.51/78 
 
8-րդ գոտի  

Ա 2012/340 01-001-519-044 2,192.78 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 8,771,120 

21 

Աշտարակի խճուղի 
հ.51/79 
 
8-րդ գոտի  

Ա 2012/339 01-001-519-044 1,402.47 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 5,609,880 

22 

Աշտարակի խճուղի 
հ.51/80 
 
8-րդ գոտի  

Ա 2012/338 01-001-519-044 1,412.47 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 5,649,880 

23 

Աշտարակի խճուղի 
հ.51/81 
 
8-րդ գոտի  

Ա 2012/337 01-001-519-044 1,622.05 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 6,488,200 

24 

Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ 
հ.12/2 
 
7-րդ գոտի 

Ա2012/147 01-001-214-001 160.00 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 2,400,000 

Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջան     

25 

Ռուբինյանց փողոց 
հ.27/83 
 
7-րդ գոտի  

Ա 2012/281 01-012-204-061 1,184.80 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 15,639,360 

Շենգավիթ վարչական շրջան     

26 
Ֆրունզեի փողոց հ.18/1 
 
6-րդ գոտի  

Ա 2013/128 01-011-375-021 972.79 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 21,381,924 

Նոր Նորք վարչական շրջան     

27 

Դավիթ Բեկի փողոց  
հ.164/10 
 
7-րդ գոտի  

Ա 2012/341 01-008-627-011 1,182.28 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 7,684,820 

28 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.166/14 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/100 01-008-627-011 1,024.03 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 6,195,382 

29 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.164/6 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/112 01-008-627-011 933.45 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 5,647,373 



30 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.164/12 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/113 01-008-629-153 1,109.01 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 6,709,511 

31 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.164/13 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/114 01-008-629-153 983.25 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 5,948,663 

32 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.164 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/115 01-008-627-011 814.76 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 4,929,298 

33 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.164/2 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/116 01-008-627-011 807.54 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 4,885,617 

34 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.164/3 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/117 
01-008-627-011 

 
01-008-627-047 

874.19 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 5,288,850 

35 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.164/11 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/118 
01-008-627-011 

 
01-008-627-047 

926.29 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 5,604,055 

36 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162/12 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/119 01-008-627-011 971.82 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 5,879,511 

37 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162/13 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/120 01-008-627-011 907.16 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 5,488,318 

38 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162/15 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/121 01-008-627-011 1,414.67 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 8,558,754 

39 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162/16 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/122 01-008-627-011 1,776.22 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 10,746,131 

40 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162/14 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/123 01-008-627-011 1,467.51 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 8,878,436 

41 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/124 01-008-627-011 1,464.91 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 8,862,706 

42 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162/6 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/125 01-008-627-011 1,329.74 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 8,044,927 

43 
Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162/7 
 

Ա 2012/126 01-008-627-011 725.52 
բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 4,389,396 



7-րդ գոտի տարածք 

44 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162/20 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/127 01-008-627-011 1,229.07 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 7,435,874 

45 

Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.162/21 
 
7-րդ գոտի 

Ա 2012/128 01-008-627-011 1,231.94 

բնակավայրի հող  
 
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 7,453,237 

 

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 2017թ հուլիսի 7-ին ժ.16.00-ին ։  
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2017թ. հուլիսի 4-ը, ժամը 16.00-ը։                        
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