
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «12» «12» 2019թ. հ.4682-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 

Գևորգ Հարությունյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս, 
4-րդ փողոց, հ. 1 բ 

բնակելի տուն 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ թաղամասի 4-րդ փողոցի հ. 1 բ հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը /սեփ. վկ. հ. 2707141/ տրամադրել հասցե՝ 
Հաղթանակ թաղամաս, 3-րդ փողոց, 4-րդ նրբանցք, հ. 16 

2 

Լև Մինասյան 
/լիազորված անձ/ 
Վարդան, Վանիկ և Շուշանիկ 
Մանուկյաններ 
/սեփականատեր/ 

Խորենացու փողոց, հ. 11 
շենք, բն. 3 

բնակարան 

Վարդան, Վանիկ և Շուշանիկ Մանուկյաններին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Խորենացու փողոցի հ. 11 շենքի հ. 3 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ. 0177672, ըստ օրենքի 
ժառանգության իրավունքի 25.04.2019թ. հ. 2428 և 28.10.2019թ. հ. 
8196 վկայագրեր/ տրամադրել հասցե՝ Խորենացու փողոց, հ. 11 
շենք, բն. 3/1 

3 
Մելս Պետրոսյան 
/լիազորված անձ/   
Քնարիկ Աֆոյան  

«Նոր Ուղի» կոլտ. 1-ին հող.  
հ. 117 

հողամաս 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 21.01.1999թ. հ. 161 պայմանագրով, 
Քնարիկ Աֆոյանի կողմից ձեռք բերված «Նոր Ուղի» կոլտ. 1-ին հող.  
հ. 117 հասցեում գտնվող հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Նորագավիթ 13-րդ փողոց, հ. 33/9 

4 

Սուրեն Խալաթյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Կիևյան փողոց, հ.14/3 շենք, 
հ.66 և հ.67 

տարածք 

«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Կիևյան փողոցի հ.14/3 շենքի հ.66 և հ.67 հասցեներում 
գտնվող տարածքներին /վկ. հ.07092016-01-0181 և հ.29112013-01-
0126/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝Կիևյան փողոց, հ.14/3 շենք, շինություն հ.66-67 

Page 1 of 2



5 

Պավել Մելքոնյան 
/լիազորված անձ/ 
Փառանձեմ Վանոյան 
/սեփականատեր/ 

Եկմալյան փողոց,  
1 շենք, բն.20 

բնակարան 

Փառանձեմ Վանոյանին սեփականության իրավուքով պատկանող, 
Եկմալյան փողոցի հ.1 շենքի հ.20 հասցեում գտնվող բնակարանին 
/վկ. հ.02072019-01-0088/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
118.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Եկմալյան փողոց, 
հ.1 շենք, բն.20/1 

6 Գեղամ, Վահե և Կարեն Գևորգյաններ 
Մասիսիս փողոց, 

 հ.31/2 և հ.31/3 
հողամաս 

Գեղամ, Վահե և Կարեն Գևորգյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Մասիսի փողոցի հ.31/2 
և հ.31/3 հասցեներում գտնվող հողամասերին /վկ. հ.01112019-01-
0106 և հ.09102019-01-0026/ ըստ միավորման հատակագծի 
տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Մասիսի փողոց, հ.31/2 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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