Աճուրդային կարգով հողամասերի օտարման և մրցութային կարգով վարձակալության կամ
կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մասին հայտարարությունները պարտադիր
հրապարակվում
աճուրդների

են

«Հայաստանի

վերաբերյալ

Հանրապետություն»

հայտարարություններում

օրաթերթում,

ներառվում

են

ընդ

որում,

Հայաստանի

Հանրապետության հողային օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, մրցույթների դեպքում`
78-րդ հոդվածի 2-րդ կետով
Հողամաuերի աճուրդի կազմակերպման փաթեթում ներառվում են օրենքով և սույն կարգով
սահմանված՝ անհրաժեշտ հետևյալ փաստաթղթերը`
ա) օտարման պայմանագրի նախագիծը.
բ) օտարվող հողամասի հատակագծի նախագիծը.
գ) քաղաքաշինական գործունեության համար նախատեuվող հողամաuերի համար
սահմանված կարգով կազմված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի
նախագիծը՝
օրենքով
և
այլ
նորմատիվ
իրավական
ակտերով
սահմանված
քաղաքաշինական,
բնապահպանական
և
այլ
բնույթի
պահանջների
և
uահմանափակումների,
ելակետային
տվյալների ու տեխնիկական
պայմանների
ամրագրմամբ, այդ թվում` հողամաuի նկարագրությունը (կողմնորոշումը, թեքությունը,
բարեկարգման վիճակը, հաղորդակցուղիների և իրացման ենթակա կառույցների
առկայությունը), շինարարության uկզբի և ավարտի ժամկետները:
Աճուրդի կազմակերպման փաստաթղթերի նախագծերի տրամադրումը վճարովի է:
Աճուրդի արդյունքների ամփոփումից հետո 12-oրյա ժամկետում աճուրդի կազմակերպիչը
հաղթողին տրամադրում է հողամաս տրամադրելու վերաբերյալ լիազոր մարմնի որոշումը,
օտարման պայմանագիրը, օտարված հողամասի հատակագիծը, իսկ քաղաքաշինական
գործունեության
համար
նախատեuվող
հողամաuերի
համար
նաև`
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը:
Գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի աճուրդի դեպքում մեկ լոտով
օտարվող հողամասի առավելագույն չափը չի կարող 20 հեկտարից ավելի լինել, իսկ
նվազագույն չափը չի կարող պակաս լինել տվյալ համայնքում սեփականաշնորհված
հողաբաժնի չափից, եթե համայնքի հողերի օգտագործման սխեմայով այլ չափ
նախատեսված չէ:
Աճուրդը կազմակերպում է համայնքի ղեկավարը կամ վերջինիս կողմից լիազորված՝
աշխատակազմի պաշտոնատար անձը:
Աճուրդի անցկացման ձևի մասին նշվում է աճուրդի իրականացման մասին ծանուցման
մեջ:
Աճուրդին մասնակցելու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`
ա) հայտ` նշելով հողամասի ձեռքբերման նպատակը`
բ) աճուրդին մասնակցության համար սահմանված վճարի անդորրագիր.
գ) անձնագիր, իրավաբանական անձանց համար` հիմնադիր փաստաթղթերը:

Մրցութային հանձնաժողովները հրապարակում են մրցույթի պայմանները, որոնք պետք
է ներառեն`
ա) հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը.
բ) հողամասի չափը և վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի
ժամկետները.
գ) հողամասի գտնվելու վայրը, ծածկագիրը, վարձավճարի կամ վճարի մեկնարկային
գինը.
դ) օգտագործման նպատակը, հաղորդակցուղիների առկայությունը.
ե) հողամասի նկատմամբ սահմանափակումների (ներառյալ` սերվիտուտների)
առկայությունը.
զ) գյուղատնտեսական հողատեսքերի դեպքում` հողի որակական հատկանիշները,
ագրոտեխնիկական պահանջները.
է) շրջակա միջավայրի և պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության
միջոցառումները:
Մրցութային հանձնաժողովը կարող է սահմանել նաև այլ լրացուցիչ պահանջներ և
պայմաններ:
Մրցույթների անցկացման փաթեթում ներառվում են ինչպես վարձակալության կամ
կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի նախագիծը, այնպես էլ
մրցույթով տրամադրվող հողամասի հատակագծի նախագիծը՝ որպես պայմանագրի
նախագծի հավելված:
Կառուցապատման իրավունքի տրամադրման դեպքում փաթեթում ներառվում է նաև
մրցույթի
պայմաններով
նախատեսված՝
քաղաքաշինական
նորմերի
և
սահմանափակումների, կառուցապատման պայմանների հիման վրա սահմանված կարգով
կազմված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի նախագիծը:
Մրցույթի անցկացման փաստաթղթերի նախագծերի տրամադրումը վճարովի է:
Մրցույթի կազմակերպիչը մրցույթի արդյունքների ամփոփումից հետո 10-օրյա ժամկետում
հաղթողին տրամադրում է լիազոր մարմնի որոշումը, կառուցապատման կամ
վարձակալության իրավունքի համար տրամադրվող պայմանագիրը,
հողամասի
հատակագիծը, իսկ կառուցապատման իրավունքի տրամադրման դեպքում նաև
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը:
Մրցույթի արդյունքներն ամփոփելիս և հաղթողին որոշելիս` մրցութային հանձնաժողովը
հաշվի է առնում առաջարկվող վարձավճարի (վճարի) չափը:
Առանձին դեպքերում կարող են հաշվի առնվել նաև`
ա) բիզնես ծրագիրն ու հողամասի օգտագործման տեխնիկատնտեսական
հիմնավորումները.
բ) հողերի բարելավման, կուլտուր-տեխնիկական միջոցառումների իրականացման, նոր
հողերի յուրացման, բնապահպանական և պատմամշակութային միջոցառումների
իրականացման վերաբերյալ առաջարկությունները.
գ) արտադրության կազմակերպման, քաղաքաշինական գործունեության իրականացման
համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայությունը, օբյեկտի կարճ ժամանակում
կառուցման և շահագործման հնարավորությունը.
դ) հողամասի ռացիոնալ օգտագործման երաշխիքները, տվյալ համայնքի, մարզի
սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ազատ աշխատուժի օգտագործման նախատեսումը.

ե) տվյալ համայնքի, մարզի մշտական բնակիչ լինելու կամ իրավաբանական անձի
գրանցման հանգամանքը:
Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը ձևակերպվում է արձանագրությամբ:
Արձանագրությունն ստորագրվում է հանձնաժողովի անդամների, մրցույթում հաղթողի,
ցանկության դեպքում` նաև մրցույթի մասնակիցների կողմից:
Մրցույթի հաղթողին որոշելիս` առաջացած հարցերը նշվում են արձանագրության մեջ`
որպես հատուկ կարծիք:
Արձանագրության մեջ նշվում են մրցույթի հաղթողի տվյալները, հողամասի
վարձակալության ժամկետները, հողամասի և վարձավճարի (վճարի) չափերը, հողամասի
օգտագործման
նպատակային
և
գործառնական
նշանակությունը,
հողամասի
օգտագործման պայմանները, մրցույթի հաղթողին տրվող իրավունքները, ինչպես նաև
մրցույթում սահմանված մյուս պայմանները:

