
 

   

  

 

 

            

 

  

                

 

 



Հողամասերինպատակայիննշանակություններիփոփոխությունները 

N Ինդեքսը գծագրի 

վրա 

Առկանպատակ

այիննշանակու

թյունը 

Տարածքի 

մակերեսը(

հա) 

Գլխավոր հատակագծում փոփոխված 

նպատակային նշանակությունը 

Տարածքի 

մակերեսը(

հա) 

1 2 3 4 5 6 

Առաջնահերթ (մինչև 5 տարի) 

1 10.24 հա գյուղատնտեսական հողեր, 

որից` 
  Բնակավայրի հողեր   

  Գ-I վարելահող 1.11 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 1.11 հա 

  Գ-II վարելահող 0.36 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.36 հա 

  Գ-III վարելահող 0.94 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.94 հա 

  Գ-IV վարելահող 0.80 հա ընդհ. օգտ. (փողոցներ) 0.80 հա 

  Գ-VII վարելահող 0.17 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.17 հա 

  Գ-XII վարելահող 0.84  հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.84  հա 

  Գ-XIII վարելահող 0.7  հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.7  հա 

  Գ-IX վարելահող 0.74 հա ընդհ. օգտ. (կանաչ տարածքներ) 0.74 հա 

  Գ-X վարելահող 0.23 հա ընդհ. օգտ. (կանաչ տարածքներ) 0.23 հա 

  Գ-XI վարելահող 0.19 հա ընդհ. օգտ. (փողոցներ) 0.19 հա 

  Գ-XII վարելահող 1.15 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 1.15 հա 

  Գ-XIII վարելահող 1.1 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 1.1 հա 

  Գ-XIV վարելահող 1.13 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 1.13 հա 

  Գ-XV վարելահող 0.5 հա հասարակականկառուցապատման 0.5 հա 

  Գ-XVI վարելահող 0.28 հա ընդհ. օգտ. (կանաչ տարածքներ) 0.28 հա 

ընդհանուր 10.24 հա 

2 4.95 հաարդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործամանևայլարտադր

ականնշանակությանհողեր, որից՝ 

  Բնակավայրի հողեր   

  Ա-I գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.39 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.39 հա 

  Ա-II գյուղ. արտ. 1.86 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 1.86 հա 



օբյեկտներ 

  Ա-III գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
2.61 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 2.61 հա 

  Ա-IV գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.09 հա ընդհ. օգտ. (փողոցներ) 0.09 հա 

ընդհանուր 4.95 հա 

3 0.354 հաբնակավայրի հողեր, որից՝   Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտին, 

կոմունալ ենթակառուցվածքների 

օբյեկտների հողեր 

  

  Բ-I այլ հողեր 0.0009հա կապի օբյեկտների հողեր 0.0009հա 

  Բ-II բնակելի 

կառուցապ. 

(անհատական) 

0.01 հա կապի օբյեկտների հողեր 0.01 հա 

  Բ-III այլ հողեր 0.2 հա կոմունալ (գերեզմանոց) 0.2 հա 

  Բ-IV այլ հողեր 0.14 հա կոմունալ (գերեզմանոց) 0.14 հա 

  Բ-VI այլ հողեր 0.0031 հա կոմունալ (խորքային հոր) 0.0031 հա 

ընդհանուր 0.354 հա 

4 0.1 հաբնակավայրի հողեր, որից՝   Հատուկ պահպանվող տարածքների 

հողեր 
  

  Բ-V այլ հողեր 0.1հա Պատմության և մշակույթի 0.1հա 

ընդհանուր 0.1 հա 

5 0.93 հա գյուղատնտեսական 

հողեր, որից` 
  արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործամանևայլարտադրա

կաննշանակությանհողեր, 

  

  Գ-VI վարելահող 0.93 հա Գյուղատնտեսական արտադրություն 0.93 հա 

ընդհանուր 0.93 հա 

Միջնաժամկետ (5-10տարի) 

6 5.30 հաարդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործամանևայլարտադր

ականնշանակությանհողեր, որից՝ 

  Բնակավայրի հողեր   

  Ա-I գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
4.78 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 4.78 հա 

  Ա-II գյուղ. արտ. 0.03 հա ընդհ. օգտ. (փողոցներ) 0.03 հա 



օբյեկտներ 

  Ա-III գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.24 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.24 հա 

  Ա-IV գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.02 հա ընդհ. օգտ. (փողոցներ) 0.02 հա 

  Ա-V գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.10 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.10 հա 

  Ա-VI գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.05հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.05հա 

  Ա-VII գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.04 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.04 հա 

  Ա-VIII գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.04 հա բնակելի կառուցապ. (անհատական) 0.04 հա 

ընդհանուր 5.30 հա 

7 3.89 հա գյուղատնտեսական հողեր, 

որից` 
  Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտին, 

կոմունալ ենթակառուցվածքների 

օբյեկտների հողեր 

  

  Գ-X այլհողատեսք 1.00 հա կոմունալօբյեկտներիհողեր 1.00 հա 

  Գ-XI այլ հողատեսք 2.89 հա կոմունալ օբյեկտների հողեր 2.89 հա 

ընդհանուր 3.89 հա 

8 0.28 հա գյուղատնտեսական հողեր, 

որից` 
  Բնակավայրի հողեր   

  Գ-XII վարելահող 0.28 հա Հասարակական (մարզադաշտ) 0.28 հա 

ընդհանուր 0.28 հա 

Հեռանկարային (10-15տարի)  

8 2.83 հա գյուղատնտեսական հողեր, 

որից` 
  Էներգետիկայի, կապի, 

տրանսպորտին, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների 

օբյեկտների հողեր 

  

  Գ-I վարելահող 0.23 հա  կոմունալօբյեկտներիհողեր 

(մաքրմանկայան) 
0.23 հա  

  Գ-II այլ հողատեսք 0.07 հա կոմունալ օբյեկտների հողեր 

(մաքրման կայան) 
0.07 հա 



  

Հողամասերիգործառնականնշանակություններիփոփոխությունները 

N Ինդեքսը 

գծագրի 

վրա 

Առկա ֆունկցիոնալ 

նշանակությունը 

Տարածքի 

մակերեսը 

Գլխավոր հատակագծում 

փոփոխված ֆունկցիոնալ 

նշանակությունը 

Տարածքի 

մակերեսը(հա) 

1 2 3 4 5 6 

Առաջնահերթ (մինչև 5 տարի) 

1 0.9824հա բնակավայրի հողեր, որից`   

  Ֆ-I այլհողեր 0,15 հա բնակելիկառուցապ. 

(անհատական) 

0,15 հա 

  Ֆ-II այլհողեր 0,26 հա բնակելիկառուցապ. 

(անհատական) 

0,26 հա 

  Ֆ-III այլ հողեր 0,09 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

0,09 հա 

  Ֆ-IV այլ հողեր 0,02 հա հասրակական կառուցապ.  0,02 հա 

  Ֆ-V այլ հողեր 0,03 հա հասրակական կառուցապ. 0,03 հա 

  Գ-III այլ հողատեսք 2.53 հա կոմունալ օբյեկտների հողեր 

(գերեզմանոց) 
2.53 հա 

ընդհանուր 2.83 հա 

9 3.49 հաարդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործամանևայլարտադր

ականնշանակությանհողեր, որից՝ 

  Բնակավայրի հողեր   

  Ա-I գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
1.69 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 
1.69 հա 

  Ա-II գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.05 հա ընդհ. օգտ. (փողոցներ) 0.05 հա 

  Ա-III գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
0.68 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 
0.68 հա 

  Ա-IV գյուղ. արտ. 

օբյեկտներ 
1.07 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 
1.07 հա 

ընդհանուր 3.49 հա 



  Ֆ-VI այլ հողեր 0,07 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

0,07 հա 

  Ֆ-VII այլ հողեր 0,12 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

0,12 հա 

  Ֆ-VIII այլ հողեր 0,0024հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

0,0024հա 

  Ֆ-IX հասարակական 

կառուցապատման 

0.24հա բնակելիկառուցապ. 

(անհատական) 

0.24հա 

ընդհանուր 0.9824 հա 

Միջնաժամկետ (5-10տարի) 

2 13,59  հաբնակավայրի հողեր, որից`   

  Ֆ-I այլ հողեր 1,98 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1,98 հա 

  Ֆ-II այլ հողեր 0,49 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

0,49 հա 

  Ֆ-III այլ հողեր 1,92 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1,92 հա 

  Ֆ-IV այլ հողեր 1,87 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1,87 հա 

  Ֆ-V այլ հողեր 1,73 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1,73 հա 

  Ֆ-VI այլ հողեր 2,80 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

2,80 հա 

  Ֆ-VII այլ հողեր 2,80 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

2,80 հա 

ընդհանուր 13,59 հա 

Հեռանկարային (10-15տարի) 

3 27,86 հաբնակավայրի հողեր, որից`   

  Ֆ-I այլ հողեր 2.49 հա ընդհ. օգտ. (կանաչ 

տարածքներ) 

2.49 հա 



  Ֆ-II այլ հողեր 1.24 հա ընդհ. օգտ. (կանաչ 

տարածքներ) 

1.24 հա 

  Ֆ-III այլ հողեր 0.31 հա ընդհ. օգտ. (կանաչ 

տարածքներ) 

0.31 հա 

  Ֆ-IV ընդհ. օգտ. (փողոցներ) 1.10 հա հասարակական կառուցապ. 

(մարզադաշտ) 

1.10 հա 

  Ֆ-V այլ հողեր 0.87 հա բնակելիկառուցապ. 

(անհատական) 

0.87 հա 

  Ֆ-VI այլ հողեր 1.22 հա բնակելիկառուցապ. 

(անհատական) 

1.22 հա 

  Ֆ-VII այլ հողեր 1.10 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1.10 հա 

  Ֆ-VIII այլ հողեր 1.54 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1.54 հա 

  Ֆ-IX այլ հողեր 2.05 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

2.05 հա 

  Ֆ-X այլ հողեր 1.14 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1.14 հա 

  Ֆ-XI այլ հողեր 1.12 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1.12 հա 

  Ֆ-XII այլ հողեր 1.55 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1.55 հա 

  Ֆ-XIII այլ հողեր 1.42 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1.42 հա 

  Ֆ-XIV այլ հողեր 1.28 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1.28 հա 

  Ֆ-XV այլ հողեր 0.77 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

0.77 հա 

  Ֆ-XVI այլ հողեր 1.41 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

1.41 հա 

  Ֆ-XVII այլ հողեր 2.10 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

2.10 հա 



  Ֆ-XVIII այլ հողեր 2.51 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

2.51 հա 

  Ֆ-XIX այլ հողեր 2.64 հա բնակելի կառուցապ. 

(անհատական) 

2.64 հա 

ընդհանուր 27,86 հա 
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