
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «23» «01» 2020թ.h. h.186-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 Ալեքսանդր Մարգարյան 
Դավթաշեն 1-ին թաղամաս, 

հ.29/13 
հողամաս 

Ալեքսանդր Մարգարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դավթաշեն 1-ին թաղամասի հ.29/13 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ.21102019-01-0007/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 500քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 1-ին թաղամաս, հ.29/18 

2 Արսեն Աբրահամյան 
Չոլաքյան փողոց, հ.13/3, 

հ.13/4 և հ.13/5 
հողամաս 

Արսեն Աբրահամյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Չոլաքյան փողոցի հ.13/3, հ.13/4 և հ.13/5 հասցեներում գտնվող 
հողամասերին /վկ. 30102019-01-0257, հ.30102019-01-0250 և 
հ.30102019-01-0243/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Չոլաքյան փողոց, հ.13/3 

3 Անի Մարտիրոսյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 

 2-րդ փողոց, հ.58 
բնակելի տուն 

Անի Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 2-րդ փողոցի հ.58 հասցեում գտնվող 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 94.6քմ մակերեսով 
բնակելի տանը /վկ. հ.14012020-01-0113/ տրամադրել հասցե՝ 
Հաղթանակ թաղամաս, 2-րդ փողոց, հ.2/10 

4 

Արա Ղուկասյան 
/լիազորվաշ անձ/ 
Հասմիկ Պողոսյան 
/սեփականատեր/ 

Նազարբեկյան թաղամաս, 
հ.44/7 

հողամաս 

Հասմիկ Պողոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նազարբեկյան թաղամասի հ.44/7 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ.09102018-01-0209/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
496.45քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝Նազարբեկյան 
թաղամաս, հ.43/26 
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5 Կարինե Շախպազյան 
Գարեգին Նժդեհի փողոց, 

հ.21/1 շենք 
նկուղ 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 15.01.2020թ. հ.182 պայմանագրով, 
Կարինե Շախպազյանի կողմից ձեռք բերված Գարեգին Նժդեհի 
փողոցի հ.21/1 շենքում գտնվող նկուղին տրամադրել հասցե՝ 
Գարեգին Նժդեհի փողոց, հ.21 շենք, շինություն հ.28 

6 Կարինե Շախպազյան 
Գարեգին Նժդեհի փողոց, 

հ.21/1 շենք 
տարածք 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 15.01.2020թ. հ.183 պայմանագրով, 
Կարինե Շախպազյանի կողմից ձեռք բերված Գարեգին Նժդեհի 
փողոցի հ.21/1 շենքում գտնվող տարածքին տրամադրել հասցե՝ 
Գարեգին Նժդեհի փողոց, հ.21 շենք, շինություն հ.29 

7 

Հունան Սիմոնյան 
/լիազորված անձ/ 
Անուշիկ Սաֆարյան 
/սեփականատեր/ 

Դավթաշեն 1-ին թաղամաս, 
հ.29/20 

հողամաս 

Անուշիկ Սաֆարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 1-ին թաղամասի հ.29/20 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /սեփ. վկ. հ.2533246/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
244.02 քառ. մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Աղաբաբյան փողոց, հ.19/11 

8 
Մարիաննա, Էդգար, Սեդրակ  
Հապետյաններ և Ալվարդ Խուկեյան 

Սեբաստիայի փողոց, հ.27 
շենք, բն.8 

բնակարան 

Մարիաննա, Էդգար, Սեդրակ  Հապետյաններին և Ալվարդ 
Խուկեյանին ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սեբաստիայի փողոցի հ.27 շենքի հ.8 հասցեում 
գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.1840212/ տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.27 շենք, բն.9 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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