
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «10» «07» 2019թ. հ.2414-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 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
Ծովակալ Իսակովի 

պողոտա, ավտոկայանի 
դիմաց 

ստորգետնյա անցում 
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ սեփականությունը հանդիսացող, Ծովակալ 
Իսակովի պողոտայի ավտոկայանի դիմաց գտնվող ստորգետնյա 
անցումին տրամադրել հասցե՝ Ծովակալ Իսակովի պողոտա, հ. 6/12 

2 

Ավետիս Պողոսյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռուզաննա Խաչատրյան                
/սեփականատեր/ 

Արտաշատի խճուղի, 1-ին 
նրբանցք, հ. 6/8 

շինություն 

Անշարժ գույքի մասի առուվաճառքի 18.06.2019թ հ. 1473 
պայմանագրով, Ռուզաննա Խաչատրյանի կողմից ձեռք բերված  
Արտաշատի խճուղու 1-ին նրբանցքի հ. 6/8 հասցեում գտնվող 
1050.8 քառ. մետր մակերեսով շինությանը տրամադրել հասցե՝ 
Արտաշատի խճուղի, 1-ին նրբանցք, հ. 6/21 

3 

Վարդան Ալոյան 
/լիազորված անձ/ 
Իրինա Սարգսյան                
/սեփականատեր/ 

Դավթաշեն «Ձոր-1» 
թաղամաս, հ. 94, հ. 95 և 

հ. 95/2 
շինություն 

Իրինա Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Դավթաշեն «Ձոր-1» թաղամասի հ. 94, հ. 95 և հ. 95/2 հասցեներում 
գտնվող շինություններին /վկ. հ. 26062019-01-0241, վկ. հ. 26062019-
01-0083 և վկ. հ. 26062019-01-0051/, ըստ միավորման հատակագծի, 
տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Դավթաշեն «Ձոր-1» 
թաղամաս, հ. 94 

4 

Գևորգ Թադևոսյան 
/լիազորված անձ/ 
Գագիկ և Համբարձում Ավետիսյաններ 
/սեփականատեր/ 

Նոր Արեշ 35-րդ փողոց, 
հ. 42 

հողամաս 

Գագիկ և Համբարձում Ավետիսյաններին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Նոր Արեշ 35-րդ փողոցի հ. 42 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /վկ. հ. 06062019-01-0133/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 209.49 քառ. մետր մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նոր Արեշ 35-րդ փողոց, հ. 42/1 
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5 

 Գևորգ  Մեհրաբյան 
/լիազորված անձ/ 
 Վիտալիկ Մեհրաբյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ 44-րդ 
տեղամաս, հ. 6 

 
հողամաս 

Վիտալիկ Մեհրաբյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ 44-րդ տեղամասի հ.6 հասցեում գտնվող 
հողամասին /հիմք՝ վկ. հ. 15022019-01-0174  և Երևանի 
քաղաքապետի 10.06.2019թ. հ.1890-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ 
Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ. 1/150 

6 

Սուսաննա Մանգասարովա 
/լիազորված անձ/ 
Տիգրանուհի Բահարյան 
/սեփականատեր/ 

Շահումյան 5-րդ փողոց, հ. 
22 

բնակելի տուն 

Տիգրանուհի Բահարյանին պատկանող, Շահումյան 5-րդ փողոցի 
հ.22 հասցեում գտնվող բնակելի տանը /ինվ.1534/ տրամադրել 
հասցե՝ Շահումյան 5-րդ փողոց, հ. 22/1 

7 Աշոտ և Էդուարդ Բադալյաններ 
Դավիթ Անհաղթի փողոց, 

հ.16 
բնակելի տուն 

Դավիթ Անհաղթի փողոցի հ.16 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
/հիմք՝ սեփ. վկ. հ. 1546882 և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
17.07.2017թ. հ. 1769 վկայագիր/ տրամադրել հասցե՝Դավիթ 
Անհաղթի փողոց, հ.16/4 

8 Վահան Ավագյան 
Ազատության պողոտա, 

հ.14/3, հ.14/4, հ.14/6 և հ.14/7 
շինություն և հողամաս 

Վահան Ավագյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ազատության պողոտայի հ.14/3, հ.14/4, հ.14/6 և հ.14/7 հասցեներում 
գտնվող շինությանը և հողամասերին /վկ. հ.28032019-01-0344, 
հ.28032019-01-0234, հ.02072019-01-0109 և հ. 02072019-01-0186/, ըստ 
միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝Ազատության պողոտա, հ.14/3 

9 
Տիգրան Երիցյան 
/լիազորված անձ/ 
Աղավնի Յամալյան 

Երկաթուղայինների 5-րդ 
փողոց, հ.18/1 

բնակելի տուն 

Աղավնի Յամալյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Երկաթուղայինների 5-րդ փողոցի հ.18/1 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ. 20032019-01-0221/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 31.4 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Երկաթուղայինների 5-րդ փողոց, հ. 18/4 

10 Կոլյա Մարգարյան  
Բագրատունյաց փողոց, 

հ.11 շենք 
խանութ 

Կոլյա Մարգարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Բագրատունյաց փողոցի հ.11 շենքում գտնվող տարածքին /խանութ/ 
/սեփ. վկ. հ.984755/ տրամադրել հասցե՝ Բագրատունյաց փողոց, 
հ.11 շենք, շինություն հ.35 

11 Հովհաննես Եկշատյան  
Ա. Խաչատրյան փողոց, 

հ. 33 շենք, բն. 40 ա  
բնակարան 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 03.07.2019թ. հ. 13115 պայմանագրով, 
Հովհաննես Եկշատյանի կողմից ձեռք բերված Ա. Խաչատրյան 
փողոցի հ. 33 շենքի հ. 40 ա հասցեում գտնվող բնակարանին 
տրամադրել հասցե՝ Ա. Խաչատրյան փողոց, հ. 33 շենք, բն. 40/1 

                                                                 
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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