
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «18» «11» 2019թ. h.4277-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. Ռոբերտ Շամամյան 
Հ. Դելլալյան /Կամարակի 

16-րդ/ փողոց, հ.49 
բնակելի տուն 

Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի 
14.07.2017թ. Գործ հ.ԵՍՔԴ/4107/02/16 վճռով, Ռոբերտ Շամամյանին 
անցած Հ. Դելլալյան /Կամարակի 16-րդ/ փողոցի հ.49 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Կամարակի փողոց, 
հ.49/3 

2. 

Արթուր Անտոնյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/3 
շենք, հ.1 

տարածք 

«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գրիբոյեդովի փողոցի հ.60/3 շենքի հ.1 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ.1467429/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 324.7 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/3 շենք, շինություն հ.5 

3. 

Արթուր Անտոնյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/3 
շենք, հ.1 

հողամաս 

«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գրիբոյեդովի փողոցի հ.60/3 շենքի հ.1 հասցեում 
գտնվող շինության /սեփ. վկ. հ.1467429/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 177.43 քառ. մետր մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/7 

4. 

Արթուր Անտոնյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/3 
շենք, հ.1 

հողամաս 

«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գրիբոյեդովի փողոցի հ.60/3 շենքի հ.1 հասցեում 
գտնվող շինության /սեփ. վկ. հ.1467429/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 60.43 քառ. մետր մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/9 
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5. 

Արթուր Անտոնյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ-2» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60 տարածք 

«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ-2» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գրիբոյեդովի փողոցի հ.60 հասցեում գտնվող 
արտադրամասի /սեփ. վկ. հ. 1496524/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 329.7 քառ. մետր մակերեսով տարածքին /2-րդ 
հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/3 շենք, 
շինություն հ.4 

6. 

Արթուր Անտոնյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ-2» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60 
արտադրամաս և 

ավտոտնակ  

«ԱՐԴՄՈՆՏԱԺ-2» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գրիբոյեդովի փողոցի հ.60 հասցեում գտնվող 
արտադրամասին և ավտոտնակին /սեփ. վկ. հ. 1496524/ 
տրամադրել հասցե՝ Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/10 

7. 

Արթուր Անտոնյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռոբերտ Եղիազարյան 
/սեփականատեր/ 

Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60 տարածք 

Ռոբերտ Եղիազարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գրիբոյեդովի փողոցի հ.60 հասցեում գտնվող 36.4 քառ. 
մետր մակերեսով տարածքին /սեփ. վկ. հ. 1003285/ տրամադրել 
հասցե՝ Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/3 շենք, շինություն հ.6 

8. 

Արթուր Անտոնյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԶՈՆԱ» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60 տարածք 

«ԶՈՆԱ» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գրիբոյեդովի փողոցի հ.60 հասցեում գտնվող 122.7 քառ. մետր 
մակերեսով տարածքին /սեփ. վկ. հ. 2202444/ տրամադրել հասցե՝ 
Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60/3 շենք, շինություն հ.7 

9. 

Արթուր Անտոնյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԶՈՆԱ» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60 արտադրամաս 

«ԶՈՆԱ» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գրիբոյեդովի փողոցի հ.60 հասցեում գտնվող արտադրամասին 
/սեփ. վկ. հ.2202444/ տրամադրել հասցե՝ Գրիբոյեդովի փողոց, 
հ.60/11 

10. Անահիտ Հակոբյան 
Եզնիկ Կողբացու փողոց, 

հ. 43 
բնակարան 

Անահիտ Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Եզնիկ Կողբացու փողոցի հ. 43 հասցեում գտնվող բնակարանին 
/սեփ. վկ. հ. 0231513/ տրամադրել հասցե՝ Եզնիկ Կողբացու փողոց, 
հ. 43/1 շենք, բն. 5/1 

11. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.A 6 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.A 6 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.676706/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.6 

12. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.A 7 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.A 7 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.676714/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.7 

13. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.A 8 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.A 8 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.676705/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.8 
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14. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.B 3 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.B 3 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.676704/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.11 

15. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.B 6 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.B 6 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.676710/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.13 

16. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.C 2 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.C 2 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.1491240/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.16 

17. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.C 3 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.C 3 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.676715/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.18 

18. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.C 4 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.C 4 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.413863/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.19 

19. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.C 5 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.C 5 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.676708/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.20 

20. 

Դավիթ Աթոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, 1-ին 
փակուղի, հ.8 շենք, բն.C 6 

բնակարան 

«ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ» ՍՊԸ-ի սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի 1-ին փակուղու հ.8 շենքի հ.C 6 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.676709/ տրամադրել 
հասցե՝ Խորենացու փողոց, 1-ին փակուղի, հ.8 շենք, բն.21 

21. 

Անուշ Ալեքյան 
/լիազորված անձ/ 
Սուսաննա Ներսիսյան, Վազգեն և 
Մարիաննա Շահբազյաններ 

Էրեբունու փողոց, հ.37 շենք, 
բն.28 

բնակարան 

Սուսաննա Ներսիսյանին, Վազգեն և Մարիաննա Շահբազյաններին 
ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող 
Էրեբունու փողոցի հ.37 շենքի հ.28 հասցեում գտնվող բնակարանի 
/հիմք՝ վկ. հ.17092018-01-0181 և Երևանի քաղաքապետի 04.11.2019թ. 
հ.4103-Ա որոշում/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 41.7քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Էրեբունու փողոց, հ.37 
շենք, բն.28/1 

22. 
Անի Միքայելյան, Հրանտ և Հայկ 
Բեգլարյաններ 

«Մուշ» թաղամասի և 
Արարատյան 2-րդ զ/ծ 

միջին հատված 
հողամաս 

Սեփականության և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
17.08.2019թ. հ.3709, հ.3710, հ.3711 և հ.3712 վկայագրերով Անի 
Միքայելյանին, Հրանտ և Հայկ Բեգլարյաններին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝«Մուշ» թաղամասի և Արարատյան 2-րդ զ/ծ 
միջին հատվածում գտնվող հողամասին տրամադրել հասցե՝ «Մուշ» 
թաղամաս, հ.25/6 
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23. 

Հարություն Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Ծովակալ Իսակովի պող. 
հ.48/25 

հողամաս 

<<ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ծովակալ Իսակովի պողոտայի  հ.48/25 հասցեում գտնվող 
հողամասի / վկ. հ.26032015-01-0179/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 893.9 քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝Ծովակալ Իսակովի պողոտա հ.48/43 

24. Կարեն Հայրոյան 
Ադոնցի փող. հ.6/2 շենք, 

հ.200 
տարածք 

Անշարժ գույքի մի մասի առուվաճառքի 24.10.2019թ. հ.1868 
պայմանագրով, Կարեն Հայրոյանի կողմից ձեռք բերված Ադոնցի 
փողոցի հ.6/2 շենքի, հ.200 հասցեում գտնվող 1.73 քառ.մետր 
մակերեսով տարածքին տրամադրել հասցե՝ Ադոնցի փողոց հ.6/2 
շենք, հ.200/1 

25. «ԱՄԻԿՈՒՍ» ՍՊԸ Մանանդյան փող. հ.33/3 տարածք 

«ԱՄԻԿՈՒՍ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Մանանդյան փողոցի հ. 33/3 հասցեում գտնվող սպորտային 
մասնաշենքի  բաժանման հատակագծով առանձնացվող 26.74 
քառ.մետր մակերեսով տարածքին /վկ. հ. 04032016-01-0026/ 
տրամադրել հասցե՝ Մանանդյան փողոց, հ. 33/3 շենք, շինություն 
հ. 1/7 

26. Յասաման Հովհաննիսյան 
Բաշինջաղյան փողոց, 2-րդ 

նրբանցք, հ.2 շենք 
ավտոտնակ 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 11.11.2019թ. հ.9118 պայմանագրով 
Յասաման Հովհաննիսյանի կողմից ձեռք բերված Բաշինջաղյան 
փողոցի, 2-րդ նրբանցքի հ.2 շենքի մոտ գտնվող ավտոտնակին 
տրամադրել հասցե՝ Բաշինջաղյան փողոց, 2-րդ նրբանցք, հ. 1 շենք, 
ավտոտնակ հ.1 

27. «ՄԱՐԻՆԱ-ԱՇՈՏ» ՍՊԸ Պարոնյան փողոց, հ.7 շենք խանութ-սրահ 

«ՄԱՐԻՆԱ-ԱՇՈՏ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Պարոնյան փողոցի հ. 7 շենքի ֆիրմային խանութ-
սրահին /սեփ. վկ. հ.1561710/ տրամադրել  հասցե՝ Պարոնյան 
փողոց, հ.7 շենք, հ.64 

28. Իրինա Մուրադյան Խնկո-Ապոր փող.հ.13 հողամաս 

Իրինա Մուրադյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Խնկո-Ապոր փողոցի հ.13 հասցեում գտնվող 24.6 քառ.մետր 
մակերեսով հողամասին /սեփ.վկ. հ. 2246331/ տրամադրել  հասցե՝ 
Խնկո-Ապոր փողոց հ.13/2 

29. 
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ>> 
ՓԲԸ 

Նոր Արեշ 44-րդ փող. հ.2ա բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 02.07.2019թ. հ.4690 պայմանագրով, 
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք բերված 
Նոր Արեշի 44-րդ փողոցի հ.2ա հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Նոր Արեշ 44-րդ փողոց հ.2/4 

                            
 
                                           
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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