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ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով հողային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի, 

«Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 143-րդ հոդվածի 9-րդ և 12-րդ մասերի,  «Երևան 

քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

20.1 կետի պահանջներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հ.1920-Ն որոշումը` 

    Երևան քաղաքի ավագանին  որոշում  է. 

         1. Երևան քաղաքի Մոլդովական փողոցի հ.7/9 հասցեում գտնվող, 52.68քմ 

մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «բնակավայրերի» հողերի 

կատեգորիայից փոխադրել «արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական նշանակության»  հողերի կատեգորիա։ 

      2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 

նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում, 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, տեղեկացնել Կադաստրի կոմիտե և 

Քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն որոշման սահմանված կարգով հաստատված 

պատճենները։ 

 

 
   ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ   ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ  
   ԵՐԵՎԱՆԻ    ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                          Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ   
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«ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
   

Ներկայացվող նախագծով առաջարկվում է Երևան քաղաքի Մոլդովական 

փողոցի հ.7/9 հասցեում գտնվող, Ռուդոլֆ Պետրոսյանին սեփականության իրավունքով 

պատկանող 52.68քմ մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը 

բնակավայրերի հողերի կատեգորիայից փոխադրել արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի կատեգորիա։ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15.12.2005թ. հ.2330-Ն 

որոշմամբ հաստատված Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի համաձայն՝ 

Մոլդովական փողոցի հ.7/9 հասցեում գտնվող հողամասը գտնվում է բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության /կատեգորիայի/ խառը կառուցապատման գոտում, որն 

իր մեջ ներառում է և բնակելի և հասարակական կառուցապատում՝ ընդհանուր  

օգտագործման տարածքների հավասարաչափ համադրությամբ:  

Մոլդովական փողոցի հ.7/4 հասցեում գտնվող կաթսայատունն արտադրական 

նշանակության շինության վերակառուցման՝ հարկի ավելացման համար Մոլդովական 

փողոցի հ.7/4 և հ.7/9 հասցեներում Երևանի քաղաքապետի կողմից տրամադրվել է 

շինարարության թույլտվություն և շինարարարական աշխատանքներն ավարտելուց, 

սահմանված կարգով շինության շահագործումը փաստագրելուց հետո՝ տրվել է 

շահագործման թույլտվություն (ավարտական ակտ):  

 Ներկայումս շահագործման թույլտվությունը (ավարտական ակտ) Կադաստրի 

կոմիտեում պետական գրանցման ներկայացնելու համար անհրաժեշտություն է 

առաջացել Մոլդովական փողոցի հ.7/9 հասցեում գտնվող հողամասի նպատակային 

նշանակությունը բնակավայրերի նշանակության հողերի կատեգորիայից փոխադրել 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական  նշանակության 

հողերի կատեգորիա: 

Համաձայն «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 143-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ,        

7-րդ և 8-րդ մասերի` համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերը և դրանց 

նախագծման առաջադրանքները համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ քննարկվում են 

միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիuտում և հաuտատվում են համայնքի ավագանու 

կողմից`  միջգերատեuչական հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա: 



Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը քննարկվել է ՀՀ վարչապետի 

2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N1064-Ա որոշմամբ ստեղծված ՀՀ համայնքների  

քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերի մշակման աշխատանքները 

համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովում, որի կողմից տրվել է դրական 

եզրակացություն:  

 
    ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ 

        ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝ Հ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  

 
«ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ 

ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

 
Երևան քաղաքի ավագանու «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 

մասին» որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի 

ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։ 

 

  
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք   

 
«ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ 
ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
Երևան քաղաքի ավագանու «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 

մասին» որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի 

եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն առաջանում:   

 

 
 

    ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ   ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 
    ԵՐԵՎԱՆԻ   ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                           Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


