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 Երևանի քաղաքապետի  
 «13» «10» 2021թ.h.3687-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 

Արթուր Հարությունյան 
/լիազորված անձ/ 
Սերգեյ Ազարյան 
/սեփականատեր/ 

Տերյան փողոց, հ.19 շենք, 
հ.30-31 բնակարան 

Սերգեյ Ազարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Տերյան փողոցի հ.19 շենքի հ.30-31 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.01102021-01-0307/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 42.1քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Տերյան փողոց, հ.19 շենք, բն.30 

0010 

2 

Արթուր Հարությունյան 
/լիազորված անձ/ 
Սերգեյ Ազարյան 
/սեփականատեր/ 

Տերյան փողոց, հ.19 շենք, 
հ.30-31 բնակարան 

Սերգեյ Ազարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Տերյան փողոցի հ.19 շենքի հ.30-31 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.01102021-01-0307/ մնացորդային  
83.5քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Տերյան փողոց, 
հ.19 շենք, բն.31 

0010 

3 Սվետլանա Չեպկասովա Արաբկիր 39-րդ փողոց, հ.1բ բնակելի տուն 

Սեփականության և ըստ օրենքի ժառանության իրավունքի 
28.07.2021թ. հ.1727 և հ.1728 վկայագրերով, Սվետլանա 
Չեպկասովային փոխանցված ժառանգական գույքին՝ 
Արաբկիր 39-րդ փողոցի հ.1բ հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 39-րդ փողոց, հ.1/1 

0037 



4 Ռուզան Ալաջանյան և Սուրեն Հակոբյան Նորքի 13-րդ փողոց, հ.61 բնակելի տուն 

Ռուզան Ալաջանյանին և Սուրեն Հակոբյանին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Նորքի 
13-րդ փողոցի հ.61 հասցեում գտնվող բնակելի տանը /սեփ. 
վկ. հ.2222593/ տրամադրել հասցե՝ Նորքի 13-րդ փողոց, հ.61/1 

0047 

5 

Գրիգոր Գրիգորյան 
/լիազորված անձ/ 
Սոնա Մանթաշյան 
/սեփականատեր/ 

Գ. Ղափանցյան փողոց, 
հ.45/33 

հողամաս 

Սոնա Մանթաշյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գ. Ղափանցյան փողոցի հ.45/33 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ.15072021-01-0066/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 230.0քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Գ. Ղափանցյան փողոց, հ.45/34  

 

6 

Նորա Մեսրոպյան 
/լիազորված անձ/ 
Կարինե Սահակյան 
/սեփականատեր/ 

Ներքին Չարբախ 10-րդ 
փողոց, հ.2 

հողամաս 

Կարինե Սահակյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ներքին Չարբախ 10-րդ փողոցի հ.2 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ.02082019-01-0286/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 300.0քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Ն. Չարբախ 10-րդ փողոց, հ.2/1 

 

7 Ավետիս Եղիազարյան Փիրումյանների փողոց, 
հ.7/7 

հողամաս 

Ավետիս Եղիազարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Փիրումյանների փողոցի հ.7/7 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.15122020-01-0065/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 101.23քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Փիրումյանների փողոց, հ.7/14 

 

8 Լևոն Վարդերեսյան և Գոհար 
Գաբրիելյան 

Բաշինջաղյան փողոց, 
ավտոկայանատեղին կից 

շինություն 

Լևոն Վարդերեսյանին և Գոհար Գաբրիելյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Բաշինջաղյան փողոցի ավտոկայանատեղին կից գտնվող 
շինությանը /յուղման կետ/ /վկ. հ. 1632761/ տրամադրել 
հասցե՝ Գ. Բաշինջաղյան փողոց, հ.175/9 

 

9 Գագիկ և Միքայել Գևորգյաններ Չարենցի փողոց, 1-ին 
նրբանցք, հ.49/4 բնակելի տուն 

Գագիկ և Միքայել Գևորգյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող Չարենցի փողոցի 
1-ին նրբանցքի հ.49/4 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.24122015-01-0035 / բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 124.17քմ մակերեսով մասին /4.5քմ օժանդակ 
շինություն/ տրամադրել հասցե՝ Եղիշե Չարենցի փողոց, 1-ին 
նրբանցք, հ.49/6 

0025 

10 
Բախշիկ Շաքրոյան 
/լիազորված անձ/                                                 
Կարեն և Անուշ Մելքոնյաններ 

Սարի թաղ 20-րդ փողոց, 
հ.13 

բնակելի տուն 

Կարեն և Անուշ Մելքոնյաններին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող Սարի թաղ 20-րդ 
փողոցի հ.13 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.15092020-
01-0308 / բաժանման հատակագծով առանձնացվող 57.65քմ 
մակերեսով մասին /134.2քմ հողամաս/ տրամադրել հասցե՝ 
Սարի թաղ 20-րդ փողոց, հ.13/3 

0017 



11 
Բախշիկ Շաքրոյան 
/լիազորված անձ/                                                 
Կարեն և Անուշ Մելքոնյաններ 

Սարի թաղ 20-րդ փողոց, 
հ.13 բնակելի տուն 

Կարեն և Անուշ Մելքոնյաններին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող Սարի թաղ 20-րդ 
փողոցի հ.13 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.15092020-
01-0308 / բաժանման հատակագծով առանձնացվող 99.85քմ 
մակերեսով մասին /194.61քմ հողամաս/ տրամադրել հասցե՝ 
Սարի թաղ 20-րդ փողոց, հ.13/1 

0017 

12 Աշոտ Հակոբյան 
Արգիշտիի փողոց, հ.15 

շենք, հ.84 տարածք 

Աշոտ Հակոբյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արգիշտիի փողոցի հ.15 շենքի հ.84 հասցեում 
գտնվող տարածքի /վկ. հ.28112017-01-0247/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 66.06քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Արգիշտիի փողոց, հ.15 շենք, շինություն 
հ.84/1 

0015 

 
 
 
 
                         
                         Երևանի քաղաքապետարանի 
                         աշխատակազմի քարտուղար՝                                                                             Դ. Համբարյան  
 
 


