
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «18» «07» 2019թ. h.2494-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 

Արմեն Նազարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Իգարյան 
/սեփականատեր/ 

Փափազյան փողոց, 2-րդ 
նրբանցք, հ.121 

հողամաս 

Անշարժ գույքի բաժանման 13.07.2019թ. հ.5794 պայմանագրով 
Սարգիս Իգարյանին անցած Փափազյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի 
հ.121 հասցեում գտնվող 0.026083 հա հողամասին տրամադրել 
հասցե՝Վահր. Փափազյան փողոց, 2-րդ նրբանցք, հ.121/2 

2 

Արմեն Նազարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Իգարյան 
/սեփականատեր/ 

Փափազյան փողոց, 2-րդ 
նրբանցք, հ.121 

հողամաս 

Անշարժ գույքի բաժանման 13.07.2019թ. հ.5794 պայմանագրով 
Սարգիս Իգարյանին անցած Փափազյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի 
հ.121 հասցեում գտնվող 0.05313 հա հողամասին տրամադրել 
հասցե՝Վահր. Փափազյան փողոց, 2-րդ նրբանցք, հ.121/3 

3 Արմինե Թորոսյան 
Մուրացանի փողոց, հ.113/1 

շենք, բն.46ա 
բնակարան 

Ըստ  օրենքի ժառանգության իրավունքի 31.05.2018թ. հ.1-1394 
վկայագրով Արմինե Թորոսյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Մուրացանի փողոցի հ.113/1 շենքի հ.46ա հասցեում 
գտնվող բնակարանին տրամադրել հասցե՝ Մուրացանի փողոց, 
հ.113/1 շենք, բն.46/1 

4 Ֆելիքս Միրզոյան 
Աճառյան փողոցին հարող 

տարածք 
հողամաս 

Ֆելիքս Միրզոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աճառյան փողոցի հարող տարածքում գտնվող հողամասին /սեփ. 
վկ. հ.1281636/ տրամադրել հասցե՝ Աճառյան փողոց, հ.57/8 

5 Գրիգոր Գրիգորյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 

հ.35-1 
հողամաս 

Հաղթանակ թաղամասի հ.35-1 հասցեում գտնվող հողամասին  
/հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 11.07.2019թ. հ.2419-Ա որոշում և վկ. 
հ.04122018-01-0190/ տրամադրել հասցե՝Հաղթանակ թաղամաս, 2-
րդ փողոց, հ.50 
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6 Նաիրա Օհանյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 
հ.53-13ա, 53-13բ,53/15 

հողամաս 

Հաղթանակ թաղամասի, հ.53-13ա, 53-13բ,53/15 հասցեում գտնվող 
հողամասին /հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 11.07.2019թ. հ.2418-Ա 
որոշում և վկ. հ.27052019-01-0222/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/138 

7 

 
Անահիտ Գևորգյան 

 
Զաքյան փողոց, հ.49 

ավտոտնակ 

 
ստորգետնյա ավտոտնակ 

Անահիտ Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Զաքյան փողոցի, հ.49 հասցեում գտնվող ավտոտնակին /սեփ. վկ. 
հ.663870/ տրամադրել հասցե՝ Զաքյան փողոց, հ.5/1 շենք, 
ստորգետնյա ավտոտնակ հ.49 

8 
 
Ավետիք Ղազարյան 
 

 
Մաշտոցի պողոտա, հ.5ա 

 
տարածք 

Ավետիք Ղազարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մաշտոցի պողոտայի հ.5ա շենքում գտնվող տարածքին /սեփ. վկ. 
1471813/ տրամադրել հասցե՝ Մաշտոցի պողոտա, հ.5ա շենք, հ.54 

9 Սիրուշ Հովհաննիսյան 
Լենինգրադյան փողոց, 

հ.48/4 շենք, հ.3  
արվեստանոց 

Սիրուշ Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Լենինգրադյան փողոցի հ.48/4 շենքի հ.3 հասցեում 
գտնվող արվեստանոցի /վկ. հ.30012019-01-0129/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ 
Լենինգրադյան փողոց, հ.48/4 շենք, հ.3/1 

10 Արամ Գաբրիելյան 
Մարգարյան փողոց, հ.22 

շենք 
շինություն 

Մարգարյան փողոցի հ.22 շենքի մոտ գտնվող շինությանը /հիմք՝ 
Երևանի քաղաքապետի 11.07.2019թ. հ.1901-Ա որոշում և սեփ. վկ. 
հ.2006208/ տրամադրել հասցե՝Մարգարյան փողոց, հ.22/9 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    

Page 2 of 2


