
  
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «19» «07» 2019թ. h.2496-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 
Գոհարիկ Ղևոնդյան, Տաթևիկ, Ներսեհ և 
Նահապետ Ղարաջյաններ  

Գաջեգործների փողոց, 
հ. 74/2 շենք, բն. 31 և բն. 31/1 

բնակարան 

Անշարժ գույքի միավորման 16.07.2019թ. հ. 5091 պայմանագրով, 
Գոհարիկ Ղևոնդյանին, Տաթևիկ, Ներսեհ և Նահապետ 
Ղարաջյաններին պատկանող, Գաջեգործների փողոցի հ. 74/2 շենքի 
հ. 31 և հ. 31/1 հասցեներում գտնվող բնակարաններին տրամադրել 
մեկ միասնական հասցե՝ Գաջեգործների փողոց, հ. 74/2 շենք, բն. 31 

2 Արթուր Կարապետյան 
Բաշինջաղյան փողոց, 2-րդ 

նրբանցք, հ.12/2 
հողամաս 

Արթուր Կարապետյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Բաշինջաղյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի հ.12/2 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ. 14032018-01-0206/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ 
Բաշինջաղյան փողոց, 2-րդ նրբանցք, հ.12/6 

3 Լևոն Սարդարյան 
Շահամիր Շահամիրյան /Ն. 
Շենգավիթ 9-րդ/ փողոց, 

 հ. 2 շենք, հ.1/1 
տարածք 

Լևոն Սարդարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Շահամիր Շահամիրյան /Ն. Շենգավիթ 9-րդ/ փողոցի 
հ.2 շենքի հ.1/1 հասցեում գտնվող տարածքի /սեփ.վկ. հ. 2815444/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 35.1քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Շահամիր Շահամիրյան փողոց, հ.2 շենք, 
շինություն հ.1/4 

4 Արսեն Աշուղաթոյան Ֆանարջյան փողոց, հ.88/8 հողամաս 

Արսեն Աշուղաթոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ֆանարջյան փողոցի հ.88/8 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ.հ.11062019-01-0169/բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
մասին տրամադրել հասցե՝ Ֆանարջյան փողոց, հ. 88/14 
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5 Աշոտ Ավագյան 
Ֆուչիկի փողոց, հ.19 շենք, 

բն.20 
խորդանոց 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 12.07.2019թ. հ.6379 պայմանագրով 
Աշոտ Ավագյանին կողմից ձեռք բերված Ֆուչիկի փողոցի հ.19 շենքի 
հ.20 հասցեում գտնվող բնակարանի խորդանոցին տրամադրել 
հասցե՝ Ֆուչիկի փողոց, հ.19 շենք, շինություն հ.20/1  

6 Սամվել Զաքարյան Հր. Քոչարի փողոց, հ.4/54 բնակելի տուն 

Սամվել Զաքարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հր. Քոչարի փողոցի հ.4/54 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.07022018-01-0194/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող  
մասին տրամադրել հասցե՝ Հր. Քոչարի փողոց, հ.4/13 

7 Աշոտ, Լիլիթ և Կարինե Սողոմոնյաններ Նորքի 7-րդ փող. հ. 150 բնակելի տուն 

Աշոտ, Լիլիթ և Կարինե Սողոմոնյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող  Նորքի 7-րդ փողոցի 
հ. 150 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ. 17062019-01-0228/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 75.0 քառ. մետր 
մակերեսով  մասին տրամադրել հասցե՝ Նորքի 7-րդ փողոցի հ. 150/2 

8 
Նեկտար Սիմոնյան և Ստեփան 
Փայասլյան 

Մարշալ Բաղրամյան 
պողոտա, հ. 68 շենք, 

հ. 54 և հ. 57/1 
բնակարան և ձեղնահարկ 

Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի հ.68 շենքի h.54 և հ.57/1 
հասցեներում գտնվող ձեղնահարկին  և բնակարանին /վկ. հ. 
27062019-01-0160 և հ.2246929 և 15.07.2019թ. հ. 6467 
համաձայնություն/, ըստ միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, հ. 68 շենք, հ. 54 

9 
Աիդա Մելիքսեթյան, Ռաֆայել 
Մալխասյան և Լիանա Անդրիասյան 

Իսահակյան փողոց, հ. 24 
շենք, հ. 6 

ավտոտնակ 

Իսահակյան փողոցի հ. 24 շենքի  հ. 6 հասցեում գտնվող 
ավտոտնակին /սեփ. վկ. հ. 0224063, ըստ օրենքի ժառանգության 
30.05.2019թ. հ. 9974 և հ. 9975 վկայագրեր/ տրամադրել հասցե՝ 
Իսահակյան փողոց հ. 24 շենք, ավտոտնակ հ. 15 

10 
Կարինե Արշակյան  
/լիազորված անձ/ 
Տիգրան Արշակյան և Արթուր Բարոյան 

Դավիթ Բեկի փողոց, հ.74/15 հողամաս 

Տիգրան Արշակյանին և Արթուր բարոյանին սեփաականության 
իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի հ.74/15 հասցեում 
գտնվող շինության /վկ. հ.25082014-01-0150/ բանժանման 
հատակագծով առանձնացվող 25.5 քառ. մետր մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ. 96/2 

11 
Սարգիս Առաքելյան  
/լիազորված անձ/ 
Նարինե Դիլոյան 

Հաղթանակ թաղամաս, 
 հ. 65, 65ա 

հողամաս 

Հաղթանակ թաղամասի հ.65, 65ա հասցեում գտնվող հողամասին 
/հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 12.07.2019թ. հ.2433-Ա որոշում և վկ. 
հ.26122018-01-0197/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս,    1-
ին փողոց, հ.1/139 

12 Սմբատ Մելքոնյան Լեոյի փողոց, հ.62/7 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 05.07.2019թ. հ.4136 
վկայագրով Սմբատ Մելքոնյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Լեոյի փողոցի հ.62/7 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Լեոյի փողոց, հ.62/8 

13 Հայկ Սահակյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 

հ.69/2 
                  հողամաս 

Հաղթանակ թաղամասի հ.69/2 հասցեում գտնվող հողամասին /հիմք՝ 
վկ. հ.29062018-01-0303 և Երևանի քաղաքապետի 11.07.2019թ. հ.2417-
Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, 
հ.1/140 
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14 Աշոտ Սարգսյան Բակունցի փողոց, հ. 1 շենք ավտոտնակ 

Աշոտ Սարգսյանին սեփաականության իրավունքով պատկանող, 
Բակունցի փողոցի հ. 1 շենքում գտնվող ավտոտնակին /սեփ. վկ.  
հ. 1626919/ տրամադրել հասցե՝ Հ. Հակոբյան փողոց, նրբանցք, հ. 1 
շենք, ավտոտնակ հ. 15 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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