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 Երևանի քաղաքապետի  
 «25» «01» 2022թ.h.244-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 Կոլյա Խաչատրյան 
Հաղթանակ 8-րդ փողոց, 

հ.44 
բնակելի տուն 

Կոլյա Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ 8-րդ փողոցի հ.44 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.03122021-01-0359, հող. 314.12քմ/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 199.27քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 8-րդ փողոց, հ.44/1 

 

2 Անահիտ Վարդանյան 
Գարեգին Նժդեհի փողոց, 

հ.8 շենք 
տարածք 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 11.01.2022թ. հ.416 
վկայագրով, Անահիտ Վարդանյանին անցած ժառանգական 
գույքին՝ Գարեգին Նժդեհի փողոցի հ.8 շենքում գտնվող 
տարածքին տրամադրել հասցե՝ Գարեգին Նժդեհի փողոց, հ.8 
շենք, շինություն հ.57 

 

3 
Գայանե, Վարդան և Վալերիկ 
Թամրազյաններ 

Նորագավիթ 10-րդ փողոց, 
հ.11ա 

շինությաւն 

Նորագավիթ 10-րդ փողոցի հ.11ա հասցեում գտնվող 
շինությանը /հիմք՝ ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
25.12.2019թ. հհ.9572, 9473, 9574 վկայագրեր/ տրամադրել 
հասցե՝ Նորագավիթ 10-րդ փողոց, հ.11/1 

 



4 Ռոման Ջուլհակյան և Աննա Խալաթյան 
Վարշավյան փողոց, հ.2 

շենք, հ.2 
բնակարան 

Ռոման Ջուլհակյանին և Աննա Խալաթյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վարշավյան փողոցի հ.2 շենքի հ.2 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.28102021-01-0311/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 47.02քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Վարշավյան փողոց, հ.2 շենք, բն.2/1 

0037 

5 

Ռազմիկ Աթանեսյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռաֆիկ Կարճիկյան  
/սեփականատեր/ 

Վարդաշենի 6-րդ փողոց, 
հ.5/1 

հողամաս 

Ռաֆիկ Կարճիկյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վարդաշենի 6-րդ փողոցի հ.5/1 հասցեում 
գտնվող շինության /վկ. հ.26112021-01-0275/ բաժանման  
հատակագծով առանձնացվող 48.5քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել  հասցե՝Վարդաշենի 6-րդ փողոց, հ.41/4 

 

6 

Ռազմիկ Աթանեսյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռաֆիկ Կարճիկյան  
/սեփականատեր/ 

Վարդաշենի 6-րդ փողոց, 
հ.5/1 

շինություն 

Ռաֆիկ Կարճիկյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վարդաշենի 6-րդ փողոցի հ.5/1 հասցեում 
գտնվող շինության /վկ. հ.26112021-01-0275, հող 783.8քմ / 
բաժանման  հատակագծով առանձնացվող 188.8քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել  հասցե՝Վարդաշենի 6-րդ 
փողոց, հ.41/5 

 

7 Գագիկ Թորոսյան 
Արարատյան փողոց, 

հ.68/25 
հողամաս 

Գագիկ Թորոսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արարատյան փողոցի հ.68/25 հասցեում  գտնվող  
բնակելի տան /վկ. հ.12112021-01-0256/ բաժանման  
հատակագծով առանձնացվող 150.0քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել  հասցե՝ Արարատյան փողոց, 
հ.68/47 

 

8 Յուրի Աֆրիկյան Սեբաստիայի փողոց, հ.37 տարածք 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 24.12.2021թ. հ.6252 
պայմանագրով, Յուրի Աֆրիկյանի կողմից ձեռք բերված  
Սեբաստիայի փողոցի հ.37 հասցեում գտնվող տարածքին 
/5935.0քմ մակերեսով ընդհանուր հողամաս/տրամադրել 
հասցե՝ Սեբաստիայի փողոց, հ.37/5 շենք, շինություն հ.1 

 

9 Յուրի Աֆրիկյան Սեբաստիայի փողոց, հ.37 տարածք 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 24.12.2021թ. հ.6253 
պայմանագրով, Յուրի Աֆրիկյանի կողմից ձեռք բերված  
Սեբաստիայի փողոցի հ.37 հասցեում գտնվող տարածքին 
/5935.0քմ մակերեսով ընդհանուր հողամաս/տրամադրել 
հասցե՝ Սեբաստիայի փողոց, հ.37/5 շենք, շինություն հ.1/1 
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