
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «18» «10» 2019թ. h.3821-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. 

Արթուր Գաբրիելյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռաֆայել Իսրայելյան 
/սեփականատեր/ 

Նորքի 17-րդ փողոց, հ. 53 բնակելի տուն 

Ռաֆայել Իսրայելյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նորքի 17-րդ փողոցի հ. 53 հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը /վկ. հ. 18102018-01-0120/ տրամադրել հասցե՝ Նորքի 17-րդ 
փողոց, նրբանցք, հ. 2/2 

2. 
Սամվել Թաթևոսյան 
/լիազորված անձ/ 
Վարդանուշ Մկրտչյան 

Միքայելյան փողոց, հ. 50 բնակելի տուն 

Սեփականության և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
13.09.2019թ. հ. 7792 և հ. 7793 վկայագրերով, Վարդանուշ 
Մկրտչյանին փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Միքայելյան 
փողոցի հ. 50 հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Միքայելյան փողոց, հ. 50/1 

3. 

Արտակ Գևորգյան 
/լիազորված անձ/ 
Նոնա Գևորգյան 
/սեփականատեր/  

Եսայան փողոց, հ. 121 և 
հ. 121/2 

հողամաս 

Նոնա Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Եսայան փողոցի հ. 121 և հ. 121/2 հասցեներում գտնվող 
հողամասերին /վկ. հ. 04062018-01-0212 և հ. 01102019-01-0112/, ըստ 
միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Եսայան փողոց, հ. 121 

4. Սոյա Ագաբաբյան 
Ծխախոտագործների 

փողոց, հ. 17  
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 11.10.2019թ. հ. 1952 
պայմանագրով, Սոյա Ագաբաբյանին նվիրված 
Ծխախոտագործների փողոցի հ. 17 հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը տրամադրել հասցե՝ Ծխախոտագործների փողոց, հ. 17/1 
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5. Սարգիս Բոյախչյան 
Մանթաշյան փողոց, հ. 28 

շենք 
նկուղ 

Սարգիս Բոյախչյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մանթաշյան փողոցի հ. 28 շենքում գտնվող նկուղին /սեփ. վկ. 
հ. 1546160/ տրամադրել հասցե՝ Մանթաշյան փողոց, հ. 28 շենք, 
շինություն հ. 58 

6. Մուշեղ Աթաբեկյան 
Սամվել Գևորգյան փողոց, 

հ. 68/6 
հողամաս 

Մուշեղ Աթաբեկյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Սամվել Գևորգյան փողոցի հ. 68/6 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ. 30092019-01-0301/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
435.0 քառ. մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Սամվել Գևորգյան փողոց, հ. 68/8 

7. Սամվել Սահակյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 

7-րդ փողոց, հ. 6 
հողամաս 

Սամվել Սահակյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 7-րդ փողոցի հ. 6 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ. 05042013-01-0072/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 230.9 քառ. մետր մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 7-րդ փողոց, հ. 6/1 

8. 
 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպություն 

Արշակունյաց պողոտա,  հ.5 տարածք 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպությանը սեփականության 
իրավունքով պատկանող Արշակունյաց պողոտայի հ.5   հասցեում 
գտնվող վարչական շենքի տարածքին /սեփ. վկ. հ. 1997092 / 
տրամադրել հասցե՝ Արշակունյաց պողոտա հ.5 շենք, շինություն հ.8 

9. 

 Գեորգի Իսայան 
/լիազորված անձ/ 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպություն 
/սեփականատեր/ 

Նուբարաշենի խճուղի հ.15 շենք շինություններ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպությանը սեփականության 
իրավունքով պատկանող Նուբարաշենի խճուղի հ.15   հասցեում 
գտնվող շենք շինությունների /սեփ. վկ. հ. 1517525 / բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 2-րդ միավորին տրամադրել հասցե՝ 
Նուբարաշենի խճուղի հ.15/3 

10. 

 Գեորգի Իսայան 
/լիազորված անձ/ 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպություն 
/սեփականատեր/ 

Նուբարաշենի խճուղի հ.15 շենք շինություններ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպությանը սեփականության 
իրավունքով պատկանող Նուբարաշենի խճուղի հ.15   հասցեում 
գտնվող շենք շինությունների /սեփ. վկ. հ. 1517525 / բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 3-րդ միավորին տրամադրել հասցե՝ 
Նուբարաշենի խճուղի հ.15/4 

11. 

Անդրանիկ Բաբայան 
/լիազորված անձ/ 
Գևորգ Բաբայան 
/սեփականատեր/ 

Մաշտոցի պողոտա, 
 հ.45ա շենք 

ավտոտնակ 

Գևորգ Բաբայանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մաշտոցի պողոտայի հ.45ա շենքի բակում գտնվող ավտոտնակին 
/կցակառույցի տակ/ /սեփ. վկ. հ.1481780/ տրամադրել հասցե՝ 
Մաշտոցի պողոտա, հ.45ա շենք, ավտոտնակ հ.1 

12. Ռադիկ Զաքարյան Նորքի Այգիներ հ.192 տուն բնակելի տուն 

Ռադիկ Զաքարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նորքի Այգիներ հ.192 հասցեում գտնվող բնակելի տանը /սեփ. վկ. 
հ.1030819/ տրամադրել հասցե՝ Արմենակ Արմենակյան փողոց, 
հ.108/9 
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13. Գայանե Ասլանյան Վարդանանց փողոց, հ.28/2 շինություն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 09.08.2019թ. հ.7036 պայմանագրով, 
Գայանե Ասլանյանի կողմից ձեռք բերված Վարդանանց փողոցի 
հ.28/2 շենքում գտնվող տարածքին տրամադրել հասցե՝ 
Վարդանանց փողոց, հ.28/2 շենք, շինություն հ.37 

14. 

Գառնիկ Խուդավերդյան 
/լիազորված անձ/ 
Արման Ղևոնդյան 
/սեփականատեր/ 

Հ. Էմինի փողոց, հ.6 շենք ավտոտնակ 

Հովսեփ Էմինի փողոցի հ. 6 շենքի բակում գտնվող ավտոտնակին 
/Հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 06.09.2019թ. հ.3217-Ա որոշում և սեփ. 
վկ. հ.1240920/ տրամադրել հասցե՝Հովսեփ Էմինի փողոց, հ.6 շենք, 
ավտոտնակ հ.13 

15. Հայրապետ Հարությունյան 
Սիլիկյան թաղամաս, 5-րդ 

փողոց, հ.1/6 
հողամաս 

Հայրապետ Հարությունյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սիլիկյան թաղամասի 5-րդ փողոցի հ.1/6 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.10092019-01-0259/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող /մաս 1/ հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Սիլիկյան թաղամաս, 5-րդ փողոց, հ.1/5 

16. Միհրան Պողոսյան 
Սիլիկյան թաղամաս, 7-րդ 

փողոց, հ.19/1 
հողամաս 

Միհրան Պողոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Սիլիկյան թաղամասի 7-րդ փողոցի հ.19/1 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.18052013-01-0073/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 376.8քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Սիլիկյան թաղամաս, 7-րդ փողոց, հ.19/2 

17. «ՏԱՐՈՍ» ՍՊԸ Աճառյան փողոց, հ.40/34 հողամաս 

«ՏԱՐՈՍ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աճառյան փողոցի հ.40/34 հասցեում գտնվող շինության /վկ. 
հ.14032014-01-0084/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 198.1 
քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝Աճառյան փողոց, 
հ.40/37 

18. Աննա Բեգոյան 
Ազատամարտիկների 

պողոտա, հ.68/1 և հ.68/2 
հողամաս 

Ազատամարտիկների պողոտայի հ.68/1 և հ.68/2 հասցեներում 
գտնվող, հողամասերին /վկ. հ.19032018-01-0210 և հ.21032019-01-
0085/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Ազատամարտիկների պողոտա, հ.68/1 

                            
 
                                           
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                    աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                                     Վ. Խաչատրյան    
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