
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «06» «12» 2019թ. h.4541-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. Անուշ Ամիրխանյան 
Գարեգին Նժդեհի փողոց, 

հ.3 շենք 
նկուղ 

Անուշ Ամիրխանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գարեգին Նժդեհի փողոցի հ.3 շենքում գտնվող նկուղին /սեփ. վկ. 
հ.2175829/ տրամադրել հասցե՝ Գարեգին Նժդեհի փողոց, հ.3 շենք, 
շինություն հ.52 

2. Ռաֆաել Բադալյան և Վահե Մովսիսյան 
Նազարբեկյան թաղամաս, 

հ. 44/18 
հողամաս 

Ռաֆաել Բադալյանին և Վահե Մովսիսյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Նազարբեկյան 
թաղամասի հ. 44/18 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.02122019-01-0097/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
666.21 քառ. մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Նազարբեկյան թաղամաս, հ. 41/10 

3. 

Տիգրան Լևոնյան 
/լիազորված անձ/ 
Խաչատուր Սարգսյան 
 

Հերացու փողոց, հ. 22 շենք, 
հ.18/1 

տարածք 

Խաչատուր Սարգսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հերացու փողոցի, հ. 22 շենքի, հ.18/1 հասցեում գտնվող 
տարածքի /վկ. հ. 22112019-01-0338/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 37.22 քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Հերացու փողոց, հ. 22 շենք, շինություն հ.18/2 

4. 

Տիգրան Լևոնյան 
/լիազորված անձ/ 
Խաչատուր Սարգսյան 
 

Հերացու փողոց, հ. 22 շենք, 
հ.18/1 

տարածք 

Խաչատուր Սարգսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հերացու փողոցի, հ. 22 շենքի, հ.18/1 հասցեում գտնվող 
տարածքի /վկ. հ. 22112019-01-0338/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 45.22 քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Հերացու փողոց, հ. 22 շենք, շինություն հ.18/3 
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5. 

Տիգրան Լևոնյան 
/լիազորված անձ/ 
Խաչատուր Սարգսյան 
 

Հերացու փողոց, հ. 22 շենք, 
հ.18/1 

տարածք 

Խաչատուր Սարգսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հերացու փողոցի, հ. 22 շենքի, հ.18/1 հասցեում գտնվող 
տարածքի /վկ. հ. 22112019-01-0338/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 43.79 քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Հերացու փողոց, հ. 22 շենք, շինություն հ.18/4 

6. 

Ջանի Ղազարյան 
/լիազորված անձ/ 
Արմեն, Ժոզեֆ,Ավո Դավիդյաններ և 
Ժանեթ Քոչարյան  

Լենինգրադյան փողոցի և 
Նոյ թաղամասի միջանկյալ 

հատված 
հողամաս 

Սեփականության և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
29.11.2019թ. հ.9640, հ.9642, հ.9643, հ.9644 և հ.9645 վկայագրերով, 
Արմեն, Ժոզեֆ,Ավո Դավիդյաններին և Ժանեթ Քոչարյանին անցած 
ժառանգական գույքին՝ Լենինգրադյան փողոցի և Նոյ թաղամասի 
միջանկյալ հատված գտնվող հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Լենինգրադյան փողոց հ.23/19 

7. Էդվարդ Հովհաննիսյան 
Դավիթաշեն 3-րդ 

թաղամաս, հ.16 շենքի 
հարևանությամբ 

բնակելի տուն 

Էդվարդ Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դավիթաշեն 3-րդ թաղամասի հ.16 շենքի 
հարևանությամբ գտնվող բնակելի տանը /սեփ. վկ. հ.2160105/ 
տրամադրել հասցե՝ Դավիթաշեն 3-րդ թաղամաս, հ.16/12 

8. Նարինե Շահինյան Հասրաթյան փողոց, հ.8/6 հողամաս 

Անշարժ գույքի առանձնացված մասի առուվաճառքի 26.11.2019թ. 
հ.5409 պայմանագրով Նարինե Շահինյանի կողմից ձեռք բերված 
Հասրաթյան փողոցի հ.8/6 հասցեում գտնվող 56.07քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Հասրաթյան փողոց, հ.4/13 

9. «ՌՈԲԵՐՏ ՄԻՆԱՍՅԱՆ» ՍՊԸ 
Դուրյան թաղամաս, հ.37 

շենք 
ոչ բնակելի տարածք 

<<ՌՈԲԵՐՏ ՄԻՆԱՍՅԱՆ>> ՍՊԸ-ի ն , սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դուրյան թաղամասի հ.37 շենքի ոչ բնակելի տարածքի 
/սեփ. վկ. հ. 1281227/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
155.2քմ մակերեսվ մասին տրամադրել հասցե` Դուրյան թաղամաս, 
հ.37 շենք, շինություն հ.54 

10.  «ՌՈԲԵՐՏ ՄԻՆԱՍՅԱՆ» ՍՊԸ 
Դուրյան թաղամաս, հ.37 

շենք 
ոչ բնակելի տարածք 

<<ՌՈԲԵՐՏ ՄԻՆԱՍՅԱՆ>> ՍՊԸ-ի ն , սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դուրյան թաղամասի հ.37 շենքի ոչ բնակելի տարածքի 
/սեփ. վկ. հ. 1281227/ մնացորդային մասին /103.8քմ/ տրամադրել 
հասցե` Դուրյան թաղամաս, հ.37 շենք, շինություն հ.55 

11. Աշոտ Գասպարյան 
Սարմենի /Ջրաշատի/ 

փողոց, հ.64/3 
հողամաս 

Աշոտ Գասպարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Սարմենի /Ջրաշատի/ փողոց, հ.64/3 հասցեում գտնվող բաժանման 
հատակագծով  առանձնացվող 220.7քմ մակերեսով հողամասին 
տրմադրել հասցե՝ Սարմենի փողոց, հ.64/4 

12. 

Դավիթ Բաբայանց 
/լիազորված անձ/ 
Արայիկ Կարապետյան 
/սեփականատեր/ 

Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, 
հ.33/2 և հ.33/3 

հողամաս 

Արայիկ Կարապետյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դավթաշեն 3-րդ թաղամասի հ.33/2 և հ.33/3 հասցեում 
գտնվող հողամասերին /վկ. հ.02062014-01-0234 և հ.02062014-01-
0100/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Սասնա ծռեր փողոց, հ.2/5 
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13. Մարտին Մկրտչյան 
Նոր Խարբերդի 

այգետարածք հ.77-07 
հողամաս 

Մարտին Մկրտչյանին հատկացված Նոր Խարբերդի այգետարածքի 
հ.77-07 հողամասին  /հիմք՝«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎ» 
ՊՈԱԿԻ 10.10.2019թ. հ.Հ-16399 տեղեկանք/ տրամադրել հասցե՝ Նոր 
Խարբերդի այգեգործական տարածք, 8-րդ փողոց, հ.77/7 

14. Ժաննա Ավետյան 
Գարեգին Նժդեհի փողոց,  

հ. 3 շենք, հ.18 
տարածք 

Ժաննա Ավետյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Գարեգին Նժդեհի փողոցի հ.3 շենքի հ.18 հասցեում գտնվող 
տարածքին /սեփ. վկ. հ.2266300/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 31.5քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Գարեգին Նժդեհի փողոց, հ.3 շենք, շինություն հ.18/1 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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