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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 

պատմամշակութ
ային 

հուշարձանների 
պահպանության, 
բնապահպանակ

ան և հողերի 
պահպանության 
միջոցառումները 

Մեկնարկային 
գինը 

/դրամ/ 

Դավթաշեն վարչական շրջան         

1 
Տ.Պետրոսյան փող. հ. 1/16 
7-րդ գոտի  

Ա 2018/42 01-004-009-001 293.74 
µÝ³Ï³í³ÛñÇ ÑáÕ  
 
µÝ³Ï»ÉÇ 

բազմաբնակարան 
բնակելի շենքի 
կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 6,168,540 

2 
Տ.Պետրոսյան փող. հ. 1/14 
7-րդ գոտի  

Ա 2018/41 01-004-009-001 340.07 
µÝ³Ï³í³ÛñÇ ÑáÕ  
 
µÝ³Ï»ÉÇ 

բազմաբնակարան 
բնակելի շենքի 
կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 7,141,470 

3 
Տ.Պետրոսյան փող. հ. 1/15 
7-րդ գոտի  

Ա 2018/49 01-004-009-001 261.30 
µÝ³Ï³í³ÛñÇ ÑáÕ  
 
µÝ³Ï»ÉÇ 

բազմաբնակարան 
բնակելի շենքի 
կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 5,487,300 

4 
Դավթաշեն 1-ին թաղ. հ. 
11/2 
7-րդ գոտի  

Ա 2018/38 01-004-009-001 1,622.32 
µÝ³Ï³í³ÛñÇ ÑáÕ  
 
µÝ³Ï»ÉÇ 

բազմաբնակարան 
բնակելի շենքի 
կառուցման 
համար 

չկա չկա չկա 29,201,760 

           



 

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 հունիսի 18-ին ժ.16.00-ին ։   
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2018թ. հունիսի 15-ը, ժամը 16.00-ը։                        

  

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 


