
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «14» «06» 2019թ. հ.1971-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 Մագդա Ոսկանյան 
Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս, 

հ. 17/1 շենք, բն. 5 
հողամաս 

Մագդա Ոսկանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 4-րդ թաղամասի հ. 17/1 շենքի հ. 5 բնակարանի 
հողամասին /սեփ. վկ. հ. 2105731/ տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 4-
րդ թաղամաս, հ. 17/21 

2 Վարուժ Էնջիլյան 

 
Դավթաշեն 9-րդ փողոց, 

հ.47/2 
 

բնակելի տուն 

Վարուժ Էնջիլյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Դավթաշեն 9-րդ փողոցի հ. 47/2  հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ. 10062019-01-0150/ առանձնացվող մասին, ըստ բաժանման 
հատակագծի հ.2  տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 9- րդ փողոց, հ. 
47/6 

3 Վարուժ Էնջիլյան 

 
Դավթաշեն 9-րդ փողոց, 

հ.47/2 
 

բնակելի տուն 

Վարուժ Էնջիլյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Դավթաշեն 9-րդ փողոցի հ. 47/2  հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ. 10062019-01-0150/ առանձնացվող մասին, ըստ բաժանման 
հատակագծի հ.3  տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 9- րդ փողոց, հ. 
47/7 

4 

Արթուր Մանուկյան 
/լիազորված անձ/ 
Վալտեր Ղարագյոզյան 
/սեփականատեր/ 

Վաղարշյան փողոց,  
հ.59/1 

հողամաս 

Վալտեր Ղարագյոզյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Վաղարշյան փողոցի հ.59/1 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /սեփ. վկ. հ.2753868/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
66.87քմ. մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Վաղարշյան 
փողոց, հ. 24/12 
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5 

Արթուր Մանուկյան 
/լիազորված անձ/ 
Վալտեր Ղարագյոզյան 
/սեփականատեր/ 

Վաղարշյան փողոց,  
հ.59/1 

հողամաս 

Վալտեր Ղարագյոզյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Վաղարշյան փողոցի հ.59/1 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /սեփ. վկ. հ.2753868/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
34.9քմ. մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Վաղարշյան 
փողոց, հ. 24/13 

6 Արթուր Կարապետյան 
Աճառյան փողոց, հ. 30/5 և 

հ.30/6 
շինություն 

Արթուր Կարապետյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Աճառյան փողոցի հ. 30/5 և հ.30/6 հասցեներում 
գտնվող շինություններին/ վկ. հ.10052019-01-0222 և հ.29052019-01-
0249/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Աճառյան փողոց, հ.30/5 

7 

Արշակ Արշակունի 
/լիազորված անձ/ 
Միհրան Գրիգորյան 
/սեփականատեր/ 

Նոր Արեշ 37-րդ փողոց, 
 հ. 101 

հողամաս 

Միհրան Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նոր Արեշ 37-րդ փողոցի հ.101 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ. 01062016-01-0124/ / բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
180.2 քմ. մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նոր Արեշ 37-
րդ փողոց, հ. 101/1 

8 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ի 
դեմս ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Թևոսյան փողոց 
/Երևան հ.76 

ենթասպայական դպրոց/ 
շենք-շինություններ 

Թևոսյան փողոցի վրա գտնվող  /Երևան հ.76 ենթասպայական 
դպրոց/ շենք-շինություններին /սեփ. վկ. հ. 1411202/ տրամադրել 
հասցե՝ Թևոսյան փողոց, հ. 28 

9 Արտավազդ Խաչատրյան 
Արտաշեսյան պողոտա, հ. 

54 շենք, հ.16 և հ.16/1 
բնակարան 

Արտավազդ Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արտաշեսյան պողոտայի հ. 54 շենքի հ.16 և հ.16/1 
հասցեներում գտնվող բնակարաններին/ վկ. հ. 07062019-01-0070 և 
հ.02082012-01-1350/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Արտաշեսյան պողոտա, հ. 54 շենք, բն.16 

10 

Արուսյակ Լալայան 
/լիազորված անձ/ 
Աշոտ Ղազարյան 
/սեփականատեր/ 

 
Մարշալ Խուդյակովի 

/Ավան 7-րդ/ փողոց, 3-րդ 
նրբանցք, հ. 8 

 

բնակելի տուն 

Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության դատարանի 16.03.2017թ. Գործ  
հ. ԵԱՆԴ/1881/02/13 վճռով, Աշոտ Ղազարյանի սեփականության 
իրավունքը ճանաչված  Մարշալ Խուդյակովի /Ավան 7-րդ/ փողոցի 
3-րդ նրբանցքի հ. 8 հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել 
հասցե՝ Մարշալ Խուդյակովի փողոց, 3-րդ նրբանք, հ. 8/1 

11 Գայանե և Լիլիթ Ավետիսյաններ 

 
Վահր. Փափազյան փողոց, 

 հ.13 շենքի դիմաց 
 

խանութ 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 17.05.2017թ. հ.14396 և 
հ. 14397 վկայագրերով, Գայանե և Լիլիթ Ավետիսյաններին 
փոխանցված ժառանգական գուքին՝ Վահր. Փափազյան փողոցի 
հ.13 շենքի դիմաց գտնվող խանութին տրամադրել հասցե՝ Վահր. 
Փափազյան փողոց, հ.8/9 

12 Հակոբ Գալստյան 
Նուբարաշեն 11-րդ փողոց, 

հ. 2/13 
հողամաս 

Հակոբ Գալստյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի հ.2/13 հասցեում գտնվող հողամասի 
/սեփ. վկ. հ.2411677/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 416.0 
քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Նուբարաշեն 11-
րդ փողոց, հ.2/24 
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13 
Ռուզաննա Ղազարյան, Յուրիկ, Լարիսա, 
Դավիթ և Գևորգ Գաբրիելյաններ 

Չեխովի փողոց,  
 հ. 12ա շենք, բն. 11 և բն. 13 

բնակարան 

Ռուզաննա Ղազարյանին, Յուրիկ, Լարիսա, Դավիթ և Գևորգ 
Գաբրիելյաններին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Չեխովի փողոցի հ.12ա շենքի հ.11 և հ.13 բնակարաններին/սեփ. վկ. 
հ.027583 և հ.408943/, ըստ միավորման հատակագծի, տրամադրել 
մեկ միասնական հասցե՝ Չեխովի փողոց, հ.12ա շենք, բն. 11,13 

14 Աշոտ Ղազարյան 
Մոսկովյան փողոց, հ.28 

շենք, 168 ա  
ձեղնահարկ 

Ըստ օրենքի և կտակի ժառանգության իրավունքի 05.10.2015թ. 
հ.22623 և հ.22624 վկայագրերով, Աշոտ Ղազարյանին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝ Մոսկովյան փողոցի հ.28 շենքի հ. 168ա 
հասցեում գտնվող ձեղնահարկին տրամադրել հասցե՝ Մոսկովյան 
փողոց, հ.28 շենք, հ.168/1 

15 Լաուրա Խաչատրյան 
Լեփսիուսի 1-ին փողոց, 

հ.38 
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 07.06.2019թ. հ.10535 պայմանագրով, 
Լաուրա Խաչատրյանի կողմից ձեռք բերված Լեփսիուսի 1-ին 
փողոցի հ.38 հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Լեփսիուսի 1-ին փողոց, հ.38/3 

16 Արմեն Թառանյան 

Լեռ Կամսարի /Մարշալ 
Բաղրամյան պողոտա, 1-ին 
նրբանցք/ փողոց, հ.4 շենք, 

բն. 13 և 14 

բնակարան 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 07.06.2019թ. հ.10524 պայմանագրով, 
Արմեն Թառանյանի կողմից ձեռք բերված Լեռ Կամսարի /Մարշալ 
Բաղրամյան պողոտա, 1-ին նրբանցք/ փողոցի հ.4 շենքի հ. 13 և 14 
հասցեում գտնվող բնակարանին տրամադրել հասցե՝ Լեռ 
Կամսարի փողոց, հ.4 շենք, բն.13-14 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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