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Գյումրուքաղաքապետարանիհամայնքայինսեփականությունհանդիսացողհողամասերիհրապարակայինսակարկությունների (աճուրդների) 
Կազմակերպման և անցկացմանհանձնաժողովըհայտարարում է համայնքայինսեփականությունհամարվողներքոհիշյալհողամասերիփակդասականաճուրդ 

№                          

Հողամասիհասցեն 

/գտնվելուվայրը/ 

տարածագնահատմանգոտին 

 

Ծածկագիր 

Մակերեսըքառ.մ. 

 

Հողամասինպատակայ

ին և 

գործառնականնշանակ

ությունը 

 

Հողամասիօգտագործմաննպա

տակը 

Հողամասինկատմա

մբսահմանափակում 

ների 

/ներառյալսերվիտու

տների/ 

առկայությունը 

Ճանապարհների, 

ջրատարի,կոյուղու,էլե

կտրահաղորդմանգծեր

ի,գազատարիառկայու

թյանմասինտվյալներ 

Շրջակամիջավայրի և 

պատմամշակութայինհուշարձան

ներիպահպանության,բնապահպ

անական և 

հողերիպահպանությանմիջոցառ

ումները 

Մեկնարկայինգինը 

/դրամ/ 

1. 
«Մուշ-2» թաղ., № 29/1 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-0016 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

2. 
«Մուշ-2» թաղ., № 29/2 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-

0006 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

3. 
«Մուշ-2»թաղ., № 29/4 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-

0008 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

4. 
«Մուշ-2»թաղ., № 29/5 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-

0009 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

5. 
«Մուշ-2»թաղ., № 29/6 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-0010 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

6. 
«Մուշ-2»թաղ., № 29/7 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-0011 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

7. 
«Մուշ-2»թաղ., № 29/8 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-0012 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

8. 
«Մուշ-2»թաղ., № 29/9 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-0013 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

9. 
«Մուշ-2» թաղ., № 29/10 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-0014 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

9. 
«Մուշ-2» թաղ., № 29/11 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-0015 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 

11. 
«Մուշ-2» թաղ., № 29/12 

11-րդ գոտի 

08-001-0128-

0005 

32,64 

Բնակավայրերիբնակել

իկառուցապատում 
Ավտոտնակիկառուցում չկա չկա չիպահանջվում 

153 408 

հարյուրհիսուներեքհազարչ

որսհարյուրութ 
 

 

Աճուրդի հաղթողները պետք է համամասնորեն մասնակցեն նախագծային թաղամասի ճանապարհների և ընդհանուր ինժեներական կոմունիկացիոն ցանցերի նախագծման և կառուցման աշխատանքներին: 
Աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձինք աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգի, հողամասերի վերաբերյալ գրաֆիկարան նյութերին կարող են ծանոթանալ Գյումրու քաղաքապետարանում 

/Վարդանանց հր., 1/, ինչպես նաև Գյումրու քաղաքապետարանի ինտերնետային կայքում՝ www.gyumricity.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 Գյումրու քաղաքապետարան /Վարդանանց հր., 1, հեռ. 2.22.29/: 
Աճուրդը կայանալու է 2014 թ. հուլիսի 28-ին ժ. 16⁰⁰-ին, Վարդանանց հր., 1, 2-րդ հարկ: Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2014 թ. հուլիսի 23-ը ժ 16⁰⁰-ը: 

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ 



 

 

 


