
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «20» «01» 2020թ.h. 86-Ա  որոշման 

 
 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հ.Հ. Դիմողը 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայրը 
Անշարժ գույքի տեսակը Տրամադրվող հասցեն 

1 2 3 4 5  

1 Դավիթ Սաղաթելյան  
Գևորգ Չաուշի փողոց, 

հ.28/6 և Մելքումովի փողոց, 
հ.28/6 

հողամաս 

Դավիթ Սաղաթելյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գևորգ Չաուշի փողոցի հ.28/6 և Մելքումովի փողոցի հ.28/6 
հասցեներում գտնվող հողամասերին /սեփ. վկ. հ.2529430 և 
հ.13122019-01-0211/, ըստ միավորման հատակագծի, տրամադրել 
մեկ միասնական հասցե՝ Մելքումովի փողոց, հ.28/6 

2 
Արամ Հարությունյան և Մարիետա 
Մալխասյան 

Գ-1 թաղամաս, հ.29ա բնակելի տուն 

Արամ Հարությունյանին և Մարիետա Մալխասյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Գ-1 
թաղամասի հ.29ա հասցեում գտնվող բնակելի տանը /սեփ. վկ. 
հ.2541230 և Երևանի քաղաքապետի 24.12.2019թ. հ. 4905-Ա որոշում/ 
տրամադրել հասցե՝ Գ-1 թաղամաս, հ.1/42 

3 

Ալիկ Մարության 
/լիազորված անձ/ 
Արմեն Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Ազատության պողոտա, 
հ.1/43 

հողամաս 

Արմեն Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ազատության պողոտայի հ.1/43 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ.17062019-01-0118/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
935.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Ազատության 
պողոտա, հ.1/46 

4 Դավիթ Հակոբյան 
Հանրապետության փողոց, 

 հ.78 շենք, հ.45/4 
բնակարան 

Դավիթ Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի հ.78 շենքի հ.45/4 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.02122019-01-0113/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 64.44քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Հանրապետության փողոց, հ.78 շենք, բն.45/5 
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5 Դավիթ Հակոբյան 
Հանրապետության փողոց, 

 հ.78 շենք, հ.45/4 
բնակարան 

Դավիթ Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի հ.78 շենքի հ.45/4 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.02122019-01-0113/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 88.55քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Հանրապետության փողոց, հ.78 շենք, բն.45/6 

6 Տաթևիկ Ղազարյան 
Մ.Ավետիսյան 4-րդ փողոց 

հ.37 
հողամաս 

Հողամասի բաժանման 10.01.2020թ. հ.76 պայմանագրով, Տաթևիկ 
Ղազարյանին անցած Մ.Ավետիսյան 4-րդ փողոցի հ.37 հասցեում 
գտնվող 225.8 քառ.մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Մ.Ավետիսյան փողոց հ.37/1 

7 Արայիկ Հարությունյան 
Սիլիկյան թաղամաս 4-րդ 

փողոց հ.60 
հողամաս 

Արայիկ Հարությունյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սիլիկյան թաղամասի 4-րդ փողոցի հ.60 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.27122019-01-0074/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 653.395 քառ.մետր մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Սիլիկյան թաղամաս 4-րդ փողոց 
հ.60/9 

8 

Էմմա Հովիվյան 
/լիազորված անձ/ 
Մարիա,Լիդիա և Էդուարդ 
Ավետիսյաններ 

Տիգրան Մեծի պողոտա հ.74 
շենք, հ.36 

բնակարան 

Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.74 շենքի հ.36 հասցեում գտնվող 
բնակարանին /2-րդ գույքային միավոր/ /հիմք՝ ըստ կտակի 
ժառանգության իրավունքի 15.11.2019թ. հ.3915, հ.3916 և հ.3917 
վկայագրեր և ՀՀ կադաստրի կոմիտեի 10.12.2019թ. հ. Կ-10122019-
01-0017 որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Տիգրան Մեծի պողոտա հ.74 
շենք, հ.36/1 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    

Page 2 of 2


