
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «20» «01» 2020թ.h. 88-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 Մարգարյան 
նախկին 18-րդ և 22-րդ կուս. 

համ. անվան 
կոլտնտեսություն, հ.182 

բնակելի տուն 

Նախկին 18-րդ և 22-րդ կուս. համ. անվան կոլտնտեսություն, հ.182 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը /սեփ. վկ. հ.1842787 և Երևանի 
քաղաքապետի 30.12.2019թ. հ.5041-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ 
«Մուշ» թաղամաս, հ.182 

2 Իզոլդա Թոսունյան 
Անդրանիկի փողոց, հ.65 

շենք, բն.10 
բնակարան 

Անշարժ գույքի բաժանման 15.01.2020թ. հ.79 պայմանագրով Իզոլդա 
Թոսունյանին անցած Անդրանիկի փողոցի հ.65 շենքի հ.10 
հասցեում գտնվող 20.5քմ մակերեսով բնակարանին տրամադրել 
հասցե՝ Անդրանիկի փողոց, հ.65 շենք, բն.10/1 

3 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպություն 

Ղափանցյան փողոց, հ.59 շինություն 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպությանը սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59 հասցեում 
գտնվող բաժանման հատակագծով առանձնացվող  370.0քմ 
մակերեսով շինությանը /վկ. հ.03092018-01-0215/ տրամադրել 
հասցե՝ Ղափանցյան փողոց, հ.59/16 

4 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպություն 

Ղափանցյան փողոց, հ.59/1 հողամաս 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպությանը սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59/1 հասցեում 
գտնվող շինությունների /վկ. հ.30052018-01-0157/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 370.46քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց,հ.59/17 
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5 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպություն 

Ղափանցյան փողոց, հ.59/1 հողամաս 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպությանը սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59/1 հասցեում 
գտնվող շինությունների /վկ. հ.30052018-01-0157/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 500.0քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց,հ.59/18 

6 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպություն 

Ղափանցյան փողոց, հ.59/1 հողամաս 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպությանը սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59/1 հասցեում 
գտնվող շինությունների /վկ. հ.30052018-01-0157/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 300.0քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց,հ.59/19 

7 Զաբել Սարգսյան 
Ն. Շենգավիթ հ. 1/2 շենք, 

բն.144ա 
բնակարան 

Զաբել Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Ն. 
Շենգավիթ հ.1/2 շենքի հ.144ա հասեցում գտնվող բնակարանին 
/սեփ. վկ. հ.1990428/ տրամադրել հասցե՝ Շահամիր Շահամիրյան 
փողոց, հ.1/2 շենք, բն.144/1 

8 

Հակոբ Ջրնազյան 
/լիազորված անձ/ 
Վերա Դարբինյան և Սամվել Գրիգորյան 
/սեփականատեր/ 

Դավիթ Մալյան փողոց,  
հ.20 շենք 

տարածք 

Սեփականության և ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի 
13.01.2019թ, հ.35 և հ.36 վկայագրերով Վերա Դարբինյանին և 
Սամվել Գրիգորյանին փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Դավիթ 
Մալյան փողոցի հ.20 շենքում գտնվող 187.9քմ մակերեսով 
տարածքին /1-ին հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Մալյան 
փողոց, հ.20 շենք, շինություն հ.73 

9 

Հակոբ Ջրնազյան 
/լիազորված անձ/ 
Վերա Դարբինյան և Սամվել Գրիգորյան 
/սեփականատեր/ 

Դավիթ Մալյան փողոց,  
հ.20 շենք 

տարածք 

Սեփականության և ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի 
13.01.2019թ, հ.35 և հ.36 վկայագրերով Վերա Դարբինյանին և 
Սամվել Գրիգորյանին փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Դավիթ 
Մալյան փողոցի հ.20 շենքում գտնվող 134.8քմ մակերեսով 
տարածքին /1-ին հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Մալյան 
փողոց, հ.20 շենք, շինություն հ.74 

10 Արամ Բաղյան 
Զաքյան փողոց հ.4 շենքի 

բակ 
ավտոտնակ 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 14.01.2020թ. հ.125 
վկայագրով, Արամ Բաղյանին անցած ժառանգական գույքին՝ 
Զաքյան փողոցի հ.4 շենքի բակում գտնվող ստորգետնյա 
ավտոտնակին տրամադրել հասցե՝ Զաքյան փողոց հ.4 շենք, 
ավտոտնակ հ.18 

11 «ԳՈԳ-ԳՈՇ ԱԿՈՒՄԲ» ՍՊԸ 
Արտաշեսյան /Ծերեթելու 
փողոց/ պողոտա, հ.48 

տարածք 

«ԳՈԳ-ԳՈՇ ԱԿՈՒՄԲ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արտաշեսյան /Ծերեթելու փողոց/ պողոտայի հ.48 
հասցեում գտնվող տարածքին  տրամադրել հասցե՝ Արտաշեսյան 
պողոտա, հ.48 շենք, շինություն հ.73 
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12 Արմեն և Լուսինե Հարությունյաններ 
Զաքարիա Քանաքեռցու 
/Զ.Սարկավագի/ փողոց, 

հ.110 
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 24.12.2019թ. հ.10398 
պայմանագրով, Արմեն և Լուսինե Հարությունյաններին անցած 
Զաքարիա Քանաքեռցու /Զ.Սարկավագի/ փողոցի հ.110 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Զաքարիա 
Քանաքեռցու փողոց, հ.110/1 

                            
 
                                           
 
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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