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 Երևանի քաղաքապետի  
 «06» «05» 2022թ.h.1727-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 Վանիկ Ստեփանյան 
Նոր Խարբերդի 

այգեգործական տարածք, 
24-րդ փողոց, հ.67/8 

հողամաս 

Վանիկ Ստեփանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նոր Խարբերդի այգեգործական տարածքի 24-րդ 
փողոցի հ.67/8 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.03032020-
01-0269, ընդ. 46.5քմ/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 42.9քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Նոր Խարբերդի այգեգործական տարածք, 24-րդ փողոց, հ.67/9  

 

2 

Կարմեն Հարությունյան 
/լիազորված անձ/ 
Կլարիկ Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Սիլիկյան թաղամաս, 13-րդ 
փողոց, հ.2/8 

հողամաս 

Կլարիկ Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սիլիկյան թաղամասի 13-րդ փողոցի հ.2/8 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.25012022-01-0091/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 3733.95քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Սիլիկյան թաղամաս, 
13-րդ փողոց, հ.2/17 

 

3 Հայկ Անտոնյան և Մերի Զատիկյան 
Ս. Լուկաշինի 2-րդ փողոց, 

հ.64/2 
հողամաս 

Հայկ Անտոնյանին և Մերի Զատիկյանին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Ս. 
Լուկաշինի 2-րդ փողոցի հ.64/2 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ.29092021-01-0132, շին. 8.94քմ/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 12.07քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Լուկաշինի փողոց, հ.64/3 

0031 

4 Աշոտ և Հովսեփ Հովեյաններ Գուլակյան փողոց, հ.22/7 բնակելի տուն 

Աշոտ և Հովսեփ Հովեյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Գուլակյան 
փողոցի հ.22/7 հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. վկ. 
հ.2723800, հող. բաժն. 482.0քմ/ բաժանման հատակագծով 
առանձացվող 162.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Գուլակյան փողոց, հ.22/9 

0019 



5 Աշոտ և Հովսեփ Հովեյաններ Գուլակյան փողոց, հ.22/7 բնակելի տուն 

Աշոտ և Հովսեփ Հովեյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Գուլակյան 
փողոցի հ.22/7 հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. վկ. 
հ.2723800, հող. բաժն. 482.0քմ, շին.65.0քմ/ բաժանման 
հատակագծով առանձացվող 169.9քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝Գուլակյան փողոց, հ.22/10 

0019 

6 

Սարգիս Հուսնյան 
/լիազորված անձ/ 
Մարիա Համբարյան 
/սեփականատեր/ 

Արգիշտիի փողոց, հ.13 
շենք, հ.79 

բնակարան 

Մարիա Համբարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արգիշտիի փողոցի հ.13 շենքի հ.79 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.24032022-01-0050,  6.61քմ ընդ. 
բաժ./բաժանման  հատակագծով առանձնացվող 54.05քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել  հասցե՝ Արգիշտիի փողոց, 
հ.13 շենք, բն.79/1 

0015 

7 

Դավիթ Սողոմոնյան 
/լիազորված անձ/ 
Դավիթ Սուքիասյան 
/սեփականատեր/ 

Աճառյան փողոց, հհ.53, 
53/2, 53/3 

հողամաս և շինություն 

Դավիթ Սուքիասյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Աճառյան փողոցի հհ.53, 53/2, 53/3 հասցեներում 
գտնվող շինության և հողամասերին /վկ. հ.29042022-01-0247, 
հ.29042022-01-0207 և հ.29042022-01-0227/ ըստ միավորման 
հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Հ. 
Աճառյան փողոց, հ.53 

 

8 Արփիկ Սաղաթելյան 
Ահարոնյան փողոց, հ.16 

շենք, հ.18ա 
բնակարան 

Ահարոնյան փողոցի հ.16 շենքի հ.18ա հասցեում գտնվող 
բնակարանին /հիմք՝ ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
03.05.2022թ. հ.2391 վկայագիր/ տրամադրել հասցե՝ Ավետիս 
Ահարոնյան փողոց, հ.16 շենք, բն.18/1 

0069 

9 Ամալյա Եղիազարյան Գ-1 թաղամաս, հ.10/36 բնակելի տուն 

Ամալյա Եղիազարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գ-1 թաղամասի հ.10/36 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.03052022-01-0370 / բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 160.3քմ մակերեսով մասին 
/196.81քմ հողամաս/ տրամադրել հասցե՝ Գ-1 թաղամաս, 
հ.10/55 

 

10 Ամալյա Եղիազարյան Գ-1 թաղամաս, հ.10/36 բնակելի տուն 

Ամալյա Եղիազարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գ-1 թաղամասի հ.10/36 հասցեում գտնվող 
114.6քմ մակերեսով բնակելի տանը /վկ. հ.03052022-01-0370, 
հող. 141.04քմ/ տրամադրել հասցե՝ Գ-1 թաղամաս, հ.10/56 

 

 
 
                        
                                                   ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝                                                                         ՀՐ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 


