
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 

Ճանապարհնե
րի, ջրատարի, 

կոյուղու, 
էլեկտրահաղոր

դման գծերի, 
գազատարի 

առկայության 
մասին 

տվյալներ 

Շրջակա 
միջավայրերի և 

պատմամշակութ
ային 

հուշարձանների 
պահպանության, 
բնապահպանակ

ան և հողերի 
պահպանության 
միջոցառումները 

Մեկնարկային 
գինը 

/դրամ/ 

Նորք Մարաշ վարչական շրջան         

1 
Գ.Հովսեփյան փողոց հ. 
38/5 
5-րդ գոտի  

Ա 2018/33 01-009-090-065 436.81 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 6,552,150 

2 
Գ.Հովսեփյան փողոց հ. 
52/16 
5-րդ գոտի  

Ա 2018/34 01-009-090-127 1,600.49 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 24,007,350 

Աջափնյակ վարչական շրջան         

3 
Ֆուչիկի փողոց հ. 21/4 
7-րդ գոտի  

Ա 2018/29 01-001-208-022 147.53 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 3,098,130 

4 
Սիլիկյան թաղ. 4-րդ 
փողոց հ. 24/3 
8-րդ գոտի  

Ա 2018/31 01-001-447-001 72.00 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 864,000 

Էրեբունի վարչական շրջան         

5 
Խաղաղ Դոնի փողոց հ. 
7/6 
8-րդ գոտի  

Ա 2017/100 01-005-559-027 50.00 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 600,000 

Շենգավիթ վարչական շրջան         

6 
Արշակունյաց պողոտա հ. 
36/4 
6-րդ գոտի  

Ա 2018/32 01-011-076-001 89.67 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 2,241,750 

Ավան վարչական շրջան         



7 
Աճառյան փողոց հ. 58/4 
7-րդ գոտի  

Ա 2018/36 01-002-103-016 5,000.00 

արդյունաբերությ
ուն, 
ընդերքօգտագոր
ծման և այլ 
արտադրական 
նշանակության, 
արդյունաբերակ
ան օբյեկտներ 

արտադրական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 50,000,000 

Նոր Նորք վարչական շրջան         

8 
Մյասնիկյան պողոտա հ. 
32/3 
6-րդ գոտի  

Ա 2018/35 01-008-505-039 2,587.68 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 38,815,200 

Էրեբունի վարչական շրջան         

9 
Խաղաղ Դոնի փողոց հ. 
1/38 
8-րդ գոտի  

Ա 2018/23 01-005-589-001 930.46 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 11,165,520 

10 
Նոր Արեշ 22-րդ փողոց հ. 
102/3 
7-րդ գոտի  

Ա 2018/24 01-005-391-009 31.80 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 667,800 

Նորք Մարաշ վարչական շրջան         

11 
Գ.Հովսեփյան փողոց հ. 
38/3 
5-րդ գոտի  

Ա 2017/170 01-009-090-058 92.00 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 2,944,000 

Նոր Նորք վարչական շրջան         

12 
Մայակ թաղամաս հ.8/5 
7-րդ գոտի  

Ա 2017/25 01-008-403-001 53.00 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 1,060,000 

13 
Վիլնյուսի փողոց հ.149/2 
7-րդ գոտի  

Ա 2015/39 01-008-304-001 28.80 
բնակավայրի հող  
 
հասարակական 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 576,000 

14 

Մոլդովական փողոց 
հ.49/46 
 
7-րդ գոտի  

Ա 2014/43 01-008-507-001 619.13 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 11,144,340 

15 
Լվովյան փող.  հ.84 
6-րդ գոտի  

Ա 2013/37 01-008-010-010 781.88 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 14,073,840 

16 
Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.97/15 

Ա 2014/97 01-008-626-001 1,116.24 
բնակավայրի հող  
 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 12,278,640 



6-րդ գոտի  բնակելի 

17 
Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.97/16 
6-րդ գոտի  

Ա 2014/98 01-008-626-001 1,380.69 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 15,187,590 

18 
Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.97/13 
6-րդ գոտի  

Ա 2014/95 01-008-626-001 1,060.14 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 11,661,540 

19 
Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.97/14 
6-րդ գոտի  

Ա 2014/96 01-008-626-001 1,068.19 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 11,750,090 

Էրեբունի վարչական շրջան         

20 
Գլինկայի փողոց նրբ. հ. 
10/1 
5-րդ գոտի  

Ա 2017/116 01-005-210-004 65.70 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 1,182,600 

Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջան     

21 
Թբիլիսյան խճուղի հ.28/3 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/152 

01-012-001-159 
01-012-001-160 
01-012-001-161 
01-012-001-162 

862.49 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 11,212,370 

Նորք Մարաշ վարչական շրջան         

22 

Նորքի 7-րդ փողոց  
հ.172/4 
 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/46 01-009-055-002 
01-009-055-004 

1,470.50 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 26,469,000 

23 

Նորքի 7-րդ փողոց  
հ.172/5 
 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/45 
01-009-055-002 
01-009-055-004 

1,454.45 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 26,180,100 

24 
Գ.Հովսեփյան փողոց  
հ.83/1 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/50 01-009-104-006 1,001.72 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 22,037,840 

25 
Գ.Հովսեփյան փողոց  
հ.83/2 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/51 01-009-104-006 999.51 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 21,989,220 

26 
Գ.Հովսեփյան փողոց  
հ.83/3 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/52 01-009-104-006 950.05 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 20,901,100 

27 
Գ.Հովսեփյան փողոց  
հ.83/4 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/53 01-009-104-006 973.65 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 21,420,300 

28 
Գ.Հովսեփյան փողոց 
հ.85/3 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/75 01-009-104-006 1,561.81 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 34,359,820 

29 
Գ.Հովսեփյան փողոց 
հ.85/4 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/76 01-012-327-082 365.09 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

vahagn rush չկա չկա չկա 8,031,980 

30 
Գ.Հովսեփյան փողոց 
հ.85/5 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/77 01-012-327-082 1,062.62 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 23,377,640 



31 
Գ.Հովսեփյան փողոց 
հ.85/6 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/78 01-012-327-082 707.25 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 15,559,500 

32 
Գ.Հովսեփյան փողոց 
հ.85/7 
5-րդ գոտի  

Ա 2014/79 01-012-327-082 907.64 
բնակավայրի հող  
 
բնակելի 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 19,968,080 

  Աջափնյակ վարչական շրջան     

33 
Լուկաշինի  փողոց 
հ.39/65 
8-րդ գոտի  

Ա 2013/241 01-001-662-001 280.00 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 2,240,000 

Նորք Մարաշ վարչական շրջան     

34 
Դավիթ Բեկի փողոց հ.95 
6-րդ գոտի  

Ա 2013/137 01-009-104-007 2,992.10 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի և 
հասարակական 
կառուցապատման 
համար 

չկա չկա չկա 74,802,500 

35 
Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.95/7 
5-րդ գոտի  

Ա 2013/139 01-009-104-006 1,497.50 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի և 
հասարակական 
կառուցապատման 
համար 

չկա չկա չկա 32,945,000 

36 
Դավիթ Բեկի փողոց 
հ.95/8 
5-րդ գոտի  

Ա 2013/138 01-009-104-007 2,572.55 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի և 
հասարակական 
կառուցապատման 
համար 

չկա չկա չկա 56,596,100 

Արաբկիր վարչական շրջան     

37 
Հր. Քոչարի փողոց 1-ին 
նրբ հ.3/3 
4-րդ գոտի  

Ա 2013/146 01-003-4002-001 567.30 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի և 
հասարակական 
կառուցապատման 
համար 

չկա չկա չկա 28,365,000 

38 
Արաբկիրի 17-րդ փողոց  
հ.27/6 
4-րդ գոտի  

Ա 2012/363 
01-003-236-001 
01-003-4002-001 

397.50 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 19,875,000 

39 
Հրազդանի կիրճ հ. 153 
5-րդ գոտի  

Ա 2011/07 

01-003-001-002  
01-003-001-004  
01-003-001-003 
01-003-001-001  

4,380.0 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

հանգստի գոտի 
կազմակերպելու 
համար 

չկա չկա չկա 525,600,000 

40 
Շրջանցիկ թունել հ.2/6 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/263 01-003-404-060 1,706.50 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի և 
հասարակական 
կառուցապատման 
համար 

չկա չկա չկա 23,891,000 

Դավթաշեն վարչական շրջան     

41 
Անաստաս Միկոյան 
փողոց  հ.103/7 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/69 01-004-104-001 2,156.51 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի և 
հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 19,408,590 

Կենտրոն վարչական շրջան     



42 
Հրազդանի կիրճ  հ.79/1 
4-րդ գոտի  

Ա 2013/48 01-006-622-019-
001 

390.81 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 21,494,550 

Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան     

43 
Տիչինայի փողոց հ.138/8 
7-րդ գոտի  

Ա 2012/66 01-007-228-066 
01-007-228-053 

1,492.00 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 13,428,000 

44 
Ծ.Իսակովի պողոտա 
հ.38/9 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/73 01-007-408-001 17.88 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 214,560 

45 
Ծ.Իսակովի պողոտա 
հ.38/10 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/74 01-007-408-001 18.03 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 216,360 

46 
Ծ.Իսակովի պողոտա 
հ.38/12 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/76 01-007-408-001 18.34 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 220,080 

47 
Ծ.Իսակովի պողոտա 
հ.38/13 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/77 01-007-408-001 18.50 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 222,000 

48 
Ծ.Իսակովի պողոտա 
հ.38/14 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/78 01-007-408-001 18.66 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 223,920 

49 
Ծ.Իսակովի պողոտա 
հ.38/15 
7-րդ գոտի  

Ա 2013/79 01-007-408-001 18.81 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

հասարակական 
նշանակության 
օբյեկտի կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 225,720 

Աջափնյակ վարչական շրջան     

50 
Սիլիկյան թաղ. հ.36/1 
8-րդ գոտի  

Ա 2013/114 01-001-434-001 522.72 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 4,181,760 

Դավթաշեն վարչական շրջան     

51 
Դավթաշեն 1-ին թաղ. 
հ.63/19 
7-րդ գոտի 

Ա 08/68 01-004-084-016 600.00 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 3,628,800 

52 
Դավթաշեն 1-ին թաղ. 
հ.63/20 
7-րդ գոտի 

Ա 08/69 01-004-084-016 600.00 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 3,628,800 



53 
Դավթաշեն 1-ին թաղ. 
հ.63/21 
7-րդ գոտի 

Ա 08/70 01-004-084-016 600.00 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 3,628,800 

54 
Դավթաշեն 1-ին թաղ. 
հ.63/22 
7-րդ գոտի 

Ա 08/71 01-004-084-016 600.00 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 3,628,800 

Նորք-Մարաշ վարչական շրջան   

55 
Նորքի 13 փողոց հ.162 
6-րդ գոտի 

Ա 2012/39 01-008-626-001 1,327.59 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

անհատական  
բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 9,956,925 

56 
Նորքի 13 փողոց հ.167 
6-րդ գոտի 

Ա 2012/41 01-008-626-001 1,759.90 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 13,199,250 

57 
Նորքի 15 փողոց հ.53                               
6-րդ գոտի 

Ա 2012/31 01-008-626-001 1,636.27 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

անհատական 
բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 12,272,025 

58 
Նորքի 15 փողոց հ.55                               
6-րդ գոտի 

Ա 2012/26 01-008-626-001 1,562.43 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

անհատական 
բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 11,718,225 

59 
Նորքի 15 փողոց հ.144 
6-րդ գոտի 

Ա 2012/27 01-008-626-001 1,615.23 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

անհատական  
բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 12,114,225 

60 
Նորքի 15 փողոց հ.146 
6-րդ գոտի 

Ա 2012/29 01-008-626-001 1,746.14 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

անհատական 
բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 13,096,050 

61 
Նորքի 15 փողոց հ.148 
6-րդ գոտի 

Ա 2012/30 01-008-626-001 1,608.24 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

անհատական 
բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 12,061,800 

62 
Նորքի 15 փողոց հ.150 
6-րդ գոտի 

Ա 2012/28 01-008-626-001 1,445.49 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

անհատական 
բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 10,841,175 

63 
Նորքի 17 փողոց հ.117 
6-րդ գոտի 

Ա 2012/36 01-008-626-001 1,227.24 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 9,204,300 

64 
Նորքի 17 փողոց հ.119 
6-րդ գոտի 

Ա 2012/38 01-008-626-001 1,219.16 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 9,143,700 

65 
Նորքի 17 փողոց հ.148                             
6-րդ գոտի 

Ա 2012/37 01-008-626-001 1,770.65 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

բնակելի տուն 
կառուցելու համար 

չկա չկա չկա 13,279,875 

Աջափնյակ վարչական շրջան   



66 
Աշտարակի խճուղի հ. 
51/6 
8-րդ գոտի 

Ա2011/206 01-001-519-044 964.32 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

Բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 5,785,920 

67 
Աշտարակի խճուղի հ. 
51/15 
8-րդ գոտի 

Ա2011/84 01-001-519-044 2,092.59 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

Բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 12,555,540 

68 
Աշտարակի խճուղի հ. 
51/24 
8-րդ գոտի 

Ա2011/75 01-001-519-044 1,639.60 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

Բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 9,837,600 

69 
Աշտարակի խճուղի հ. 
51/20 
8-րդ գոտի 

Ա2011/79 01-001-519-044 958.35 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

Բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 5,750,100 

70 
Աշտարակի խճուղի հ. 
51/13 
8-րդ գոտի 

Ա2011/86 01-001-519-044 2,363.51 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

Բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 14,181,060 

71 
Աշտարակի խճուղի հ. 
51/14 
8-րդ գոտի 

Ա2011/85 01-001-519-044 3,068.18 
բնակավայրի հող  
խառը  կառուց. 
տարածք 

Բնակելի տան 
կառուցման համար 

չկա չկա չկա 18,409,080 
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ծանոթանալու ու հայտ ներկայացնելու համար դիմել Երևանի քաղաքապետարան (Արգիշտիի 1, մուտքը աշտարակի 
կողմից,     2-րդ հարկ, հեռ.  011-514173)։  
Աճուրդը կայանալու է 2018թ մայիսի 7-ին ժ.16.00-ին ։   
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2018թ. մայիսի 4-ը, ժամը 16.00-ը։                        

  

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 


