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ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 
 ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով հողային օրենսգրքի 3–րդ հոդվածի 1-ին կետի, 7-րդ հոդվածի       
8-րդ մասի 3-րդ 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. 

   Երևան քաղաքի ավագանին  որոշում  է. 
1. Երևան քաղաքի Ն. Չարբախ փողոցի հ.129 հասցեում գտնվող ընդհանուր 

համատեղ սեփականության իրավունքով Կարեն Թադևոսյանին և Արթուր 
Առաքելյանին պատկանող (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման հ.03032022-01-0292 վկայական) 2593.1քմ մակերեսով հողամասի 
նպատակային նշանակությունը փոփոխել «արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների» 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 ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ   ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

 

 



                                            ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

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

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

            Ներկայացվող նախագծով առաջարկվում է Երևան քաղաքի Ն. Չարբախ փողոցի 
հ.129 հասցեում գտնվող ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով Կարեն 
Թադևոսյանին և Արթուր Առաքելյանին պատկանող (անշարժ գույքի նկատմամբ 
իրավունքների պետական գրանցման h.03032022-01-0292 վկայական) 2593.1քմ 
մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը փոփոխել «արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների» հողերի 
կատեգորիա: 
          Քննարկվող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 
հ.03032022-01-0292 վկայականում հողամասի նպատակային նշանակությունը 
ամրագրված է գյուղատնտեսական, իսկ գործառնական նշանակությունը՝ վարելահող: 

    Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15.12.2005թ. հ.2330-Ն որոշումով 
հաստատված Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծով Ն.Չարբախ փողոցի հ.129 
հասցեում գտնվող հողամասը անցումային-բուֆերային գոտում է: Ն.Չարբախ փողոցի 
հ.129 հասցեում գտնվող հողամասում գործող օրենսդրության շրջանակներում Երևանի 
քաղաքապետարանի կողմից ներկայացվող պահանջներին ու  պայմաններին 
համապատասխան ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա 
իրականացվելու է գյուղատնտեսական մթերքների չորանոցի և սառնարանի կառուցում:  

    Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 15-րդ կետի համաձայն՝ ջերմոցային 
անասնապահական, թռչնաբուծական, պտուղ-բանջարեղենի սառնարանային 
պահպանության, գյուղատնտեսական արտադրանք վերամշակող տնտեսությունների,  
ոռոգման նպատակով մինչև 100 հազար խորանարդ մետր ծավալով ջրավազանների կամ 
ձկնաբուծական արհեստական լճակների կառուցման համար նախատեսվող հողամասի 
նպատակային նշանակությունը, բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների,  
համարվում է փոփոխված պարզեցված կարգով՝ միայն սեփականատիրոջ հայտի 
համաձայն համայնքի ավագանու կողմից այդ հողամասի նպատակային նշանակությունը 
փոխելու և համայնքի ղեկավարի կողմից տվյալ հողամասի 
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը տրամադրելու մասին սահմանված 
կարգով կայացված որոշումներն ուժի մեջ մտնելուց և հողամասի նկատմամբ փոխված 
նպատակային նշանակությամբ իրավունքները պետական գրանցում ստանալուց հետո, 
որոնք արտացոլվում են հողային ֆոնդի ընթացիկ հաշվառման տվյալներում և ամենամյա 
հողային հաշվեկշիռներում: 

    Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արտադրական նշանակության օբյեկտները 
նախատեսված են «արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 



նշանակություն» նպատակային նշանակության հողերի կազմում, ապա 
անհրաժեշտություն է առաջացել Ն. Չարբախ փողոցի հ.129 հասցեում գտնվող 
սեփականության իրավունքով Կարեն Թադևոսյանին և Արթուր Առաքելյանին պատկանող 
2593.1քմ մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը փոփոխել 
«արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության» 
հողերի կատեգորիա: 

 
      ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ   ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 



                                                    

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

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

ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Երևան քաղաքի ավագանու «Հողամասի նպատակային նշանակությունը 
փոխելու մասին» որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական 
ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։ 
 

            ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ   ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ                                            

                                                             

 

 

 

 



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 ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ    ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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