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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 

սահմանափակումնե
րի (ներառյալ 

սերվիտուտների) 
առկայությունը 

Ճանապարհների, 
ջրատարի, կոյուղու, 
էլեկտրահաղորդման 
գծերի, գազատարի 
առկայության մասին 

տվյալներ 

Շրջակա 
միջավայրերի և 

պատմամշակութա
յին 

հուշարձանների 
պահպանության, 
բնապահպանակա

ն և հողերի 
պահպանության 
միջոցառումները 

Մեկնարկայի
ն գինը 
/դրամ/ 

Արաբկիր վարչական շրջան         

1 
Բաբայան փողոց հ. 17 
4-րդ գոտի  

Ա 2017/164 01-003-251-038 282.21 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն կառուցելու 
համար 

չկա չկա չկա 14,110,500 

Շենգավիթ վարչական շրջան         

2 
Մանթաշյան փողոց հ. 
42/4 
6-րդ գոտի  

Ա 2017/168 01-011-026-001 10.65 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 266,250 

Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջան         

3 
Զ. Քանաքեռցու փողոց 
հ. 54/14 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/166 01-012-022-011 93.86 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 1,971,060 

Նոր Նորք վարչական շրջան         

4 
Մոլդովական փողոց հ. 
20/9 
6-րդ գոտի  

Ա 2017/141 01-008-005-001 62.28 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 1,557,000 

Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան         

5 
Անդրանիկի փողոց հ. 
112/3 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/163 01-007-404-001 61.57 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 1,292,970 

6 
Բատիկյան փողոց հ. 
99/2 
6-րդ գոտի  

Ա 2017/132 01-007-337-001 61.75 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 1,543,750 

Շենգավիթ վարչական շրջան         



7 
Շահամիրյանների 
փողոց հ. 18 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/169 01-011-388-014 5,290.97 

արդյունաբերությ
ուն, 
ընդերքօգտագործ
ման և այլ 
արտադրական 
նշանակության 

արդյունաբերական 
նշանակության օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 34,391,305 

Նոր Նորք վարչական շրջան         

8 
Մառի փողոց հ. 8/5 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/115 01-008-204-001 135.35 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 2,842,350 

Շենգավիթ վարչական շրջան         

9 
Կողբի 1-ին փողոց հ. 7/2 
6-րդ գոտի  

Ա 2017/172 01-011-005-118 178.19 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն կառուցելու 
համար 

չկա չկա չկա 3,029,230 

10 
Արտաշեսյան փողոց հ. 
76/3 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/174 01-011-118-140 108.88 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 871,040 

Նոր Նորք վարչական շրջան         

11 
Դ.Մալյան փողոց հ. 7/7 
6-րդ գոտի  

Ա 2017/171 01-002-003-001 288.44 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն կառուցելու 
համար 

չկա չկա չկա 4,903,480 

12 
Մոլդովական փողոց հ. 
41/59 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/175 01-008-507-001 114.55 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն կառուցելու 
համար 

չկա չկա չկա 1,489,150 

13 
Մոլդովական փողոց հ. 
35/16 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/173 01-008-506-001 215.85 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն կառուցելու 
համար 

չկա չկա չկա 2,806,050 

Աջափնյակ վարչական շրջան         

14 
Ֆուչիկի փողոց հ. 24/10 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/150 01-001-006-001 161.86 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության օբյեկտի 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 3,399,060 

 

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 2018թ հունվարի 22-ին ժ.16.00-ին ։  
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2018թ. հունվարի 19-ը, ժամը 16.00-ը։                        

  

http://www.YEREVAN.AM
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