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 Երևանի քաղաքապետի  
 «24» «09» 2020թ.h. 3029-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 Արմեն Հայրապետյան 
Նոր Խարբերդի 

այգետարածք, 70-րդ 
տարածք, 14-րդ փողոց, հ.32 

հողամաս 

Արմեն Հայրապետյանին հատկացված, Նոր Խարբերդի 
այգետարածքի 70-րդ տարածքի 14-րդ փողոցի 500.0քմ մակերեսով 
հ.32 հողամասին /հիմք՝ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի 
19.08.2020թ. հ.Հ-9480 տեղեկանք/ տրամադրել հասցե՝ Նոր 
Խարբերդի այգեգործական տարածք, 14-րդ փողոց, հ.70/32 

2 

Կարինե Արշակյան 
/լիազորված անձ/ 
Տիգրան Արշակյան և Արթուր Բարոյան 
/սեփականատեր/ 

Դավիթ Բեկի փողոց, հ.74/15 հողամաս 

Տիգրան Արշակյանին և Արթուր Բարոյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.74/15 հասցեում գտնվող շինության /վկ. հ.25082014-01-0150/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 25.5քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.91/9 

3 Մարինե և Ռուբեն Շավոյաններ 
Տիգրան Մեծի պողոտա, 

հ.51 
ձեղնահարկ 

Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.51 շենքում գտնվող ձեղնահարկին 
/հիմք՝սեփականության իրավունքի և ըստ օրենքի ժառանգության 
իրավունքի 10.09.2020թ. հ.946 և հ.947 վկայագրեր/ տրամադրել 
հասցե՝ Տիգրան Մեծի պողոտա, հ.51 շենք, հ.9/1 

4 Սաշա Հակոբյան Քանաքեռ 2-րդ փողոց, հ.75 հողամաս 

 Սաշա Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Քանաքեռ 2-րդ փողոցի հ.75 հասցեում գտնվող  բնակելի տան /սեփ. 
վկ. հ.2577380, հ.4, հ.5, հ.10 շինություններին/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 165.0քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Ծարավ Աղբյուրի փողոց, հ.2/5 
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5 Սաշա Հակոբյան Քանաքեռ 2-րդ փողոց, հ.75 հողամաս 

 Սաշա Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Քանաքեռ 2-րդ փողոցի հ.75 հասցեում գտնվող  բնակելի տան  
/սեփ. վկ. հ.2577380, հ.3, հ.11 շինություններին/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 407.6քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Ծարավ Աղբյուրի փողոց, հ.2/6 

6 
Գրիգոր Գյուլումյան և Անժելա 
Սուքիասյան 

Բ-2 թաղամաս, հ.136 շենք, 
հ.22 

բնակարան 

Գրիգոր Գյուլումյանին և Անժելա Սուքիասյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Բ-2 
թաղամասի հ.136 շենքի հ.22 հասցեում գտնվող բնակարանի 
/Երևանի քաղաքապետի 17.09.2020թ. հ.2931-Ա որոշում, վկ. 
հ.04032020-01-0320/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
50.6քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Բ-2 թաղամաս, հ.136 
շենք, բն.22/1 

7 
Գայանե, Էմմա և Ավետիք 
Քարտաշյաններ 

Պռոշյան փողոց, 1-ին 
նրբանցք, հ.70 

բնակելի տուն 

Պռոշյան փողոցի 1-ին նրբանցքի հ.70 հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը /սեփ. վկ. հ.2236828 և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
13.08.2020թ. հ.8911 վկայագիր/ տրամադրել հասցե՝ Պռոշյան փողոց, 
1-ին նրբանցք, հ.70/7 
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