
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 

սահմանափակու
մների (ներառյալ 
սերվիտուտների) 

առկայությունը 

Ճանապարհների
, ջրատարի, 

կոյուղու, 
էլեկտրահաղորդ

ման գծերի, 
գազատարի 

առկայության 
մասին տվյալներ 

Շրջակա 
միջավայրերի և 
պատմամշակո

ւթային 
հուշարձաններ

ի 
պահպանությա

ն, 
բնապահպանա
կան և հողերի 

պահպանությա
ն 

միջոցառումնե
րը 

Մեկնարկային 
գինը 

/դրամ/ 

Աջափնյակ վարչական շրջան         

1 
Նազարբեկյան թաղ. հ. 7/3 
8-րդ գոտի  

Ա 2017/129 01-001-108-001 142.50 

բնակավայրի 
հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 1,710,000 

2 
Մարգարյան փողոց 1-ին 
նրբ.  հ. 4/2 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/128 01-001-208-011 183.52 

բնակավայրի 
հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 3,853,920 

Էրեբունի վարչական շրջան         

3 
Խաղաղ Դոնի փողոց հ. 
5/20 
8-րդ գոտի  

Ա 2017/138 01-005-559-027 240.00 

բնակավայրի 
հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 2,880,000 

4 
Խաղաղ Դոնի փողոց հ. 
5/22 
8-րդ գոտի  

Ա 2017/127 01-005-559-027 300.00 

բնակավայրի 
հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 3,600,000 

Կենտրոն վարչական շրջան         

5 
Չարենցի փողոց հ. 70/1 
3-րդ գոտի  

Ա 2017/137 01-006-214-001 64.26 

բնակավայրի 
հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 5,462,100 

           



 

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 դեկտեմբերի 15-ին ժ.16.00-ին ։   
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2017թ. դեկտեմբերի 12-ը, ժամը 16.00-ը։                        

  

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 


