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 Երևանի քաղաքապետի  
 «14» «05» 2021թ. h.1533-Ա  որոշման 

 
 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հ.Հ. Դիմողը 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայրը 
Անշարժ գույքի տեսակը Տրամադրվող հասցեն 

Փոստային 
դասիչ 

1 2 3 4 5 6 

1 «ԱՌՅՈՒԾ ԱՐՔԱ» ՍՊԸ Րաֆֆու փողոց, հ.39/11 հողամաս 

«ԱՌՅՈՒԾ ԱՐՔԱ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Րաֆֆու փողոցի հ.39/11 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.08052018-01-0200/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 44.90քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Րաֆֆու փողոց, հ.39/20 

0064 

2 «ԱՌՅՈՒԾ ԱՐՔԱ» ՍՊԸ Րաֆֆու փողոց, հ.39/12 հողամաս 

«ԱՌՅՈՒԾ ԱՐՔԱ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Րաֆֆու փողոցի հ.39/12  հասցեում գտնվող  
շինությունների  /վկ. հ.08042021-01-0289, հող 216.22քմ ընդհ. 
համատեղ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
203.64քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Րաֆֆու փողոց, հ.39/21 

0064 

3 Նարեկ Հարությունյան 
Անտառային փողոց, հ.192/1 

շենք, հ.3 

 

բնակարան 

Նարեկ Հարությունյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Անտառային փողոցի հ.192/1 շենքի հ.3 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.29012015-01-0118, ընդհ.՝ 14.9քմ/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 154.1քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Անտառային փողոց, հ.192/1 շենք, 
բն.3/1 

 
 
 



4 Ազատ Վարդանյան 
Նուբարաշեն Բ տարածք,  

5-րդ թաղամաս, հ.28ա հողամաս 

Ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի 27.04.2021թ. հ.2005 
վկայագրով, Ազատ Վարդանյանին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝ Նուբարաշեն Բ տարածքի 5-րդ 
թաղամասի հ.28ա հասցեում գտնվող հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Նուբարաշեն «Բ-5» թաղամաս, հ.28/1 

 

5 Սայաթ Սահակյան Հ. Մելքումովի փողոց, 
հ.22/11 և հ.22/13 հողամաս 

Սայաթ Սահակյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հ. Մելքումովի փողոցի հ.22/11 և հ.22/13 
հասցեներում գտնվող բնակելի տների զբաղեցրած 
հողամասերին /վկ. հ.07042021-01-0097, վկ.հ.03072012-01-1044/ 
ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Սամվել Գևորգյան փողոց, հ.68/15 

 

6 

Իռա Խաչատրյան 
/լիազորված անձ/                                       
Արթուր Պետրոսյան 
/սեփականատեր/ 

«Եռաբլուր»  կոչվող  բլուրին 
կից հողամաս 

Արթուր Պետրոսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, «Եռաբլուր»  կոչվող  բլուրին կից  գտնվող 
հողամասին /սեփ. վկ. հ.2014941/ տրամադրել  հասցե՝ 
Սեբաստիայի  փողոց, հ.176 

 

7 
Լյուդմիլա Մկրտչյան 
/լիազորված անձ/ 
«2020 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ» ՍՊԸ 

Ռուբեն Սևակի /Արաբկիր 
21-րդ/ փողոց, հհ. 28 և 28/1 հողամաս 

«2020 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Ռուբեն Սևակի /Արաբկիր 21-րդ/ 
փողոցի հհ. 28 և 28/1 հասցեներում գտնվող հողամասերին 
/վկ. հհ.02032020-01-0070 և 02032020-01-0278/ ըստ միավորման 
հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Ռուբեն 
Սևակի փողոց, հ.28 

 
 
 

0051 

8 

Արսեն Շահինյան 
/լիազորված անձ/ 
Գոռ Առուստամյան 
/սեփականատեր/ 

Ղափանցյան փողոց, հ.31/1 հողամաս 

Գոռ Առուստամյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.31/1 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ.հ.04032020-01-0152/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 189.76քմ մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Գ. Ղափանցյան փողոց, հ.61/10 
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