
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «25» «02» 2021թ.h.415-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 Նորայր Աբրահամյան 
Նոր Խարբերդի 

այգետարածք, 84-րդ 
թաղամաս, հ.10 

հողամաս 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 18.02.2021թ. հ.818 և 
19.02.2021թ. հ.1071, հ.1072 լրացուցիչ վկայագրերով, Նորայր 
Աբրահամյանին անցած ժառանգական գույքին՝ Նոր Խարբերդի 
այգետարածքի 84-րդ թաղամասի 500.0քմ մակերեսով հ.10 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նոր Խարբերդի այգեգործական 
տարածք, 1-ին փողոց, հ.84/10 

2 Հենրիկ Մաթևոսյան 
Ներքին Շենգավիթ 2-րդ 

փողոց, հ.31 
բնակելի տուն 

Ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի 18.12.2020թ. հ.7552 
վկայագրով, Հենրիկ Մաթևոսյանին անցած ժառանգական գույքին՝ 
Ներքին Շենգավիթ 2-րդ փողոցի հ.31 հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը տրամադրել հասցե՝ Ներքին Շենգավիթ 2-րդ փողոց, հ.31/1 

3 
Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց, 
 հհ.2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հհ.2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ.01/18-05/2-45441-459 և 23.11.2020թ. հ.01/18-05/2-
109981-1109 համաձայնեցված նախագիծեր և վկ. հ.07112019-01-
0031/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 4-
րդ փողոց, հ.2/5 շենք, բն.133/3 
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4 
Անուշ Թերզյան, Նազելի, Մայրամ և 
Մերուժան Գաբիկյաններ 

Նուբարաշեն 14-րդ փողոց, 
հ.7 

հողամաս 

Նուբարաշեն 14-րդ փողոցի հ.7 հասցեում գտնվող 704.7քմ 
մակերեսով հողամասին /հիմք՝ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի 06.12.2019թ. Գործ թիվ 
ԵԷԴ/3756/02/17 վճիռ/ տրամադրել հասցե՝ Չնքուշի փողոց, հ.7/1 

5 Կարեն Խաչատրյան 
Նորագավիթ թաղամաս, 9-

րդ կիսակայարան 
հողամաս 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 14.08.2020թ. հ.4466 
վկայագրով Կարեն Խաչատրյանին փոխանցված, Նորագավիթ 
թաղամասի 9-րդ կիսակայարանին հարակից հատվածում գտնվող 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Ներքին Չարբախ 1-ին փողոց, 
հ.47/39 

6 Կարեն Գալոյան 
Բագրևանդի փողոց, հ.1/1, 

հ.2/4 և հ.2/10 
հողամաս 

Կարեն Գալոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Բագրևանդի փողոցի հ.1/1, հ.2/4 և հ.2/10 հասցեներում գտնվող 
շինությունների /վկ.հ.13122019-01-0298, վկ.հ.22062018-01-0237 և 
վկ.հ.17082018-01-0059/ զբաղեցրած հողամասերին ըստ միավորման 
հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Բագրևանդի 
փողոց, հ.1/1 

7 
Հովհաննես Սարգսյան 
/լիազորված անձ/   
Արթուր և Վարդուհի Սարգսյաններ 

Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 
հ.9/13 

հողամաս 

Արթուր և Վարդուհի Սարգսյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավթաշեն 2-րդ 
թաղամասի  հ.9/13 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.30102018-
01-0182/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 300.0քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 
հ.9/12 

8 Արսեն Ստեփանյան 
Կոմիտասի պողոտա, հ.3 

շենք, հ.1-2 
ոչ բնակելի տարածք 

Արսեն Ստեփանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կոմիտասի պողոտայի հ.3 շենքի հ.1-2 հասցեում գտնվող 61.4քմ 
մակերեոսվ ոչ բնակելի տարածքին /վկ. հ.24122019-01-0134/ 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.3 շենք, շինություն հ.1 

9 Արսեն Ստեփանյան 
Կոմիտասի պողոտա, հ.3 

շենք, հ.1-2 
բնակարան 

Արսեն Ստեփանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կոմիտասի պողոտայի հ.3 շենքի հ.1-2 հասցեում գտնվող 34.9քմ 
մակերեոսվ բնակարանին /վկ. հ.24122019-01-0134/ տրամադրել 
հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.3 շենք, բն.2 

10 
Անուշ Գևորգյան, Մուշեղ, Տաթևիկ և 
Թամարա Քառյաններ 

Լենինգրադյան փողոց, 
հ.48/3 շենք, հ.26 

բնակարան 

Անուշ Գևորգյանին, Մուշեղ, Տաթևիկ և Թամարա Քառյաններին 
ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Լենինգրադյան փողոցի հ.48/3 շենքի հ.26 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.03122020-01-0233/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 26.4քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Լենինգրադյան փողոց, հ.48/3 շենք, բն.26/1 
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Վարդան Զաքարյան 
/լիազորված անձ/ 
Արարատ Զաքարյան 
/սեփականատեր/ 

Աճառյան, Բաբաջանյան և 
Ծարավ Աղբյուրի 

փողոցների միջանկյալ 
մասում գտնվող հ.12  

հողամաս 

Արարատ Զաքարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Աճառյան, Բաբաջանյան և Ծարավ Աղբյուրի փողոցների միջանկյալ 
մասում գտնվող հ.12 հողամասի /սեփ. վկ. հ.1285672/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին  տրամադրել հասցե՝ Ծարավ 
Աղբյուրի փողոց, հ.143/14 

12 

Վարդան Զաքարյան 
/լիազորված անձ/ 
Արարատ Զաքարյան 
/սեփականատեր/ 

Աճառյան, Բաբաջանյան և 
Ծարավ Աղբյուրի 

փողոցների միջանկյալ 
մասում գտնվող հ.12  

հողամաս 

Արարատ Զաքարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Աճառյան, Բաբաջանյան և Ծարավ Աղբյուրի փողոցների միջանկյալ 
մասում գտնվող հ.12 հողամասի /սեփ. վկ. հ.1285672/ մնացորդային 
մասին տրամադրել հասցե՝ Ծարավ Աղբյուրի փողոց, հ.143/15 

13 

Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
Կարուշ-Կարո Ղազելյան, Հագոպ 
Փիլավջյան, Նժդեհ Ճապաղջուրեան, 
Մոսիս Քուշքարյան, Մարդիրոս 
Բոզյակալյան և «Հ. ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Աղբյուր Սերոբի փողոց, 
հ.50/2 և հ.52/5 

հողամաս 

Կարուշ-Կարո Ղազելյանին, Հագոպ Փիլավջյանին, Նժդեհ 
Ճապաղջուրեանին, Մոսիս Քուշքարյանին, Մարդիրոս 
Բոզյակալյանին և «Հ. ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ին  ընդհանուր բաժնային և 
սեփականության  իրավունքով պատկանող, Աղբյուր Սերոբի 
փողոցի հ.50/2 և հ.52/5 հասցեներում գտնվող հողամասերին /վկ. 
հ.28122018-01-0287, հ.16072018-01-0307 և 28.12.2020թ. հ.01/18-Ղ-
3110-1801 շինարարության թույլտվություն/ ըստ միավորման 
հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Աղբյուր 
Սերոբի փողոց, հ.52/5 

                            
 
                                           
 
 
                                                    Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                                                     քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                            Դ. Համբարյան   
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