
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «15» «08» 2019թ. h.2931-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 
Վարդան Ալոյան 
/լիազորված անձ/ 
Լաուրա Մկրտչյան 

Սևաստոպոլյան փող. հ. 45 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 15.04.2008թ. հ.2434 և հ.2557 
վկայագրերով, Լաուրա, Արայիկ և Լուսինե Մկրտչյաններին անցած 
ժառանգական գույքին՝ Սևաստոպոլյան փողոցի հ. 45 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Սևաստոպոլյան 
փողոց հ. 45/2 

2 
   Հակոբ Թումանյան 
    /լիազորված անձ/ 
 Հայկ և Մայրամ Հակոբյաններ 

Զարյան փողոց, հ.74 շենք, 
բն.302/2 

տարածք 

Հայկ և Մայրամ Հակոբյաններին սեփականության իրավունքով 
պատականող, Զարյան փողոցի հ.74 շենքի հ.302/2 հասցեում 
գտնվող տարածքի /վկ. հ.12062019-01-0030/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 62.5քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Զարյան փողոց, հ.74 շենք, շինություն հ.302/5 

3 Ռաֆիկ և Սեդա Հակոբյաններ Նորքի 17-րդ փողոց, հ.2/2 բնակելի տուն 

 Ռաֆիկ և Սեդա Հակոբյաններին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նորքի 17-րդ փողոցի հ.2/2 հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը  /վկ. հ.08022017-01-0111 տրամադրել՝ Նորքի 17-րդ փողոց, 
հ.2/6 

4 Ստեփան Կադիմյան Նորքի 13-րդ փողոց, հ.1ա բնակելի տուն 
Ստեփան Կադիմյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նորքի 13-րդ փողոցի հ.1ա հասցեում գտնվող բնակելի տանը /սեփ. 
վկ. հ. 2450721/ տրամադրել հասցե՝ Նորքի 13-րդ փողոց, հ.2/4 



5 Հայկ, Արտեմ և Մարի Դուտակլյաններ 
Նոր Արեշ 34-րդ փողոց, 

 հ.2 տուն 
բնակելի տուն 

Հայկ, Արտեմ և Մարի Դուտակլյաններին սեձականության 
իրավունքով պատկանող, Նոր Արեշ 34-րդ փողոցի հ.2 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.07082019-01-0094/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ Նոր 
Արեշ 34-րդ փողոց, հ.2/1 

6 Հայկ, Արտեմ և Մարի Դուտակլյաններ 
Նոր Արեշ 34-րդ փողոց, 

 հ.2 տուն 
բնակելի տուն 

Հայկ, Արտեմ և Մարի Դուտակլյաններին սեձականության 
իրավունքով պատկանող, Նոր Արեշ 34-րդ փողոցի հ.2 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.07082019-01-0094/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ Նոր 
Արեշ 34-րդ փողոց, հ.2/2 

7 
Վարդիթեր Պապոյան և Ռաֆիկ 
Չիլինգարյան 

Լվովյան փողոց, հ.25 շենք, 
1-ին մ/շ, հ. 44/45 շ., բն.2ա 

բնակարան 

Վարդիթեր Պապոյանին և Ռաֆիկ Չիլինգարյանին 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Լվովյան փողոցի հ.25 
1-ին մ/շ-ի հ. 44/45 շ., հ.2ա հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. 
վկ. հ.2171092/ տրամադրել հասցե՝Լվովյան փողոց, հ.25 շենք, բն.2/1 

8 Վլադիմիր Գրիգորյան 
Սարի Թաղ 27-րդ փողոց, 

հ.41 
հողամաս 

Վլադիմիր Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող,  Սարի Թաղ 27-րդ փողոցի հ.41 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.1602215-01-0155/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 139.37քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Սարի Թաղ 27-րդ փողոց, հ.41/1 

9 Գևորգ Պետրոսյան 
Էրեբունի այգետարածք, 

3-րդ զանգված, 9-րդ 
հատված, հ. 3 

հողամաս 

Ըստ կտակի և օրենքի ժառանգության իրավունքի 03.07.2019թ. 
հ. 13044 և 13045 վկայագրերով, Գևորգ Պետրոսյանին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝ Էրեբունի այգետարածքի 3-րդ զանգված 
 9-րդ հատվածի հ. 3 հասցեում գտնվող հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Էրեբունի այգեգործական տարածք, 3-րդ զանգված, 9-րդ 
թաղամաս, հ. 3 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    


