
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «20» «05» 2020թ.h. 1675-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 Անահիտ Հարությունյան 
Աէրացիայի թաղամաս, հ.3 

շենք, բն.28 
բնակարան 

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
17.10.2019թ. Գործ հ.ԵԴ/3471/02/18 վճռով, Անահիտ 
Հարությունյանին որպես սեփականություն անցած Աէրացիայի 
թաղամասի հ.3 շենքի հ.28 հասցեում գտնվող բնակարանին 
տրամադրել հասցե՝ Աէրացիայի թաղամաս, հ.3 շենք, բն.28/1 

2 
Ռուբեն Հովակիմյան 
/լիազորված անձ/ 
Խաչատուր Սիմոնյան 

Նուբարաշեն 18-րդ փողոց, 
հ.2 

բնակելի տուն 
Խաչատուր Սիմոնյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նուբարաշենի 18-րդ փողոցի հ.2 հասցեում գտնվող 
բնակելի տանը /սեփ.վկ. հ.3876/ տրամադրել  հասցե Նուբարաշեն 
18-րդ փողոց, հ.2/2 

3 

Կարեն Գանջալյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ-Ք. 
ԵՐԵՎԱՆ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Անաստաս Միկոյան 
փողոց, հ.76 

կիսանկուղ 

«ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ-Ք. ԵՐԵՎԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Անաստաս Միկոյան փողոցի հ.76 
հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.25122018-01-0277/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 129.9 քառ. մետր 
մակերեսով կիսանկուղին տրամադրել հասցե՝ Անաստաս Միկոյան 
փողոց, հ.76/15 
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4 «ԱՎՏՈՏՐԱՆՍ» ՓԲԸ  Ն. Տիգրանյան փողոց, հ.27 հողամաս 

«ԱՎՏՈՏՐԱՆՍ» ՓԲԸ-ին  սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ն. Տիգրանյան փողոցի, հ.27 հասցեում գտնվող շենք-
շինությունների /վկ. հ. 16112016-01-0148/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 388.15 քառ. մետր մակերեսով հողամասին 
տրամադրել  հասցե՝ Ն. Տիգրանյան փողոց, հ.27/1 

5 Վարդան Մկրտումյան 
Մարշալ Բաբաջանյան 

փողոց, հ.115 
հողամաս 

Վարդան Մկրտումյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Մարշալ Բաբաջանյան փողոցի, հ.115 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ. 11032020-01-0376/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 354.2քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել  հասցե՝ Մարշալ Բաբաջանյան փողոց, հ.115/1 

6 Վարդան Մկրտումյան 
Մարշալ Բաբաջանյան 

փողոց, հ.115 
հողամաս 

Վարդան Մկրտումյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Մարշալ Բաբաջանյան փողոցի, հ.115 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ.11032020-01-0376/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 303.9քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել  հասցե՝ Մարշալ Բաբաջանյան փողոց, հ.115/2 

7 Դավիթ Ահարոնյան Արցախի պողոտա, հ.13/1 տարածք 

Դավիթ Ահարոնյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արցախի պողոտայի հ.13/1 հասցեում գտնվող հասարակական 
տարածքի /վկ. հ.04052020-01-0038/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 47.2քմ մակերեսով մասին տրամադրել  հասցե՝ 
Արցախի փողոց, հ.13/2 

8 Դավիթ Ահարոնյան Արցախի պողոտա, հ.13/1 տարածք 

Դավիթ Ահարոնյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արցախի պողոտայի, հ.13/1 հասցեում գտնվող հասարակական 
տարածքի /վկ. հ.04052020-01-0038/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 42.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել  հասցե՝ 
Արցախի փողոց, հ.13/3 

9 Դավիթ Ահարոնյան Արցախի պողոտա, հ.13/1 տարածք 

Դավիթ Ահարոնյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արցախի պողոտայի, հ.13/1 հասցեում գտնվող հասարակական 
տարածքի /վկ. հ.04052020-01-0038/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 59.1քմ մակերեսով մասին տրամադրել  հասցե՝ 
Արցախի փողոց, հ.13/4 

10 Դավիթ Ահարոնյան Արցախի պողոտա, հ.13/1 տարածք 

Դավիթ Ահարոնյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արցախի պողոտայի, հ.13/1 հասցեում գտնվող հասարակական 
տարածքի /վկ. հ. 04052020-01-0038/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 59.2քմ մակերեսով մասին տրամադրել  հասցե՝ 
Արցախի փողոց, հ.13/5 
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11 

Հրաչ Բուչախչյան, Արթուր Փչախչյան, 
Կարինե Խաչատրյան, Գրիգոր 
Բուչախչյան, Սաթենիկ Մարթայան և 
Միհրան Բուչախչյան 

Ծխախոտագործների 
փողոց, հ.66 

հողամաս 

Հրաչ Բուչախչյանին, Արթուր Փչախչյանին, Կարինե 
Խաչատրյանին, Գրիգոր Բուչախչյանին, Սաթենիկ Մարթայանին և 
Միհրան Բուչախչյանին ընդհանուր բաժնային սեփականության 
իրավունքով պատկանող, բնակելի տան /վկ. հ.05062019-01-0253/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 164.91քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Ծխախոտագործների փողոց, 
հ.66/3 

12 

Հրաչ Բուչախչյան, Արթուր Փչախչյան, 
Կարինե Խաչատրյան, Գրիգոր 
Բուչախչյան, Սաթենիկ Մարթայան և 
Միհրան Բուչախչյան 

Ծխախոտագործների 
փողոց, հ.66 

հողամաս 

Հրաչ Բուչախչյանին, Արթուր Փչախչյանին, Կարինե 
Խաչատրյանին, Գրիգոր Բուչախչյանին, Սաթենիկ Մարթայանին և 
Միհրան Բուչախչյանին ընդհանուր բաժնային սեփականության 
իրավունքով պատկանող, բնակելի տան /վկ. հ.05062019-01-0253/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 52.58քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Ծխախոտագործների փողոց, 
հ.66/1 

13 

Հրաչ Բուչախչյան, Արթուր Փչախչյան, 
Կարինե Խաչատրյան, Գրիգոր 
Բուչախչյան, Սաթենիկ Մարթայան և 
Միհրան Բուչախչյան 

Ծխախոտագործների 
փողոց, հ.66 

հողամաս 

Հրաչ Բուչախչյանին, Արթուր Փչախչյանին, Կարինե 
Խաչատրյանին, Գրիգոր Բուչախչյանին, Սաթենիկ Մարթայանին և 
Միհրան Բուչախչյանին ընդհանուր բաժնային սեփականության 
իրավունքով պատկանող, բնակելի տան /վկ. հ.05062019-01-0253/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 25.07քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Ծխախոտագործների փողոց, 
հ.66/2 

14 Արթուր Շահնազարյան 
Կուրղինյան փողոց, հ.3 

շենք, հ.47 
ավտոտնակ 

Կուրղինյան փողոցի հ.3 շենքի հ.47 հասցեում գտնվող 
ավտոտնակին /հիմք՝ սեփ. վկ. հ.1430515 և ըստ օրենքի 
ժառանգության իրավունքի 11.05.2020թ. հ.1285 վկայագիր/ 
տրամադրել հասցե՝ Կուրղինյան փողոց, հ.3 շենք, ավտոտնակ հ.22 

15 

Մարգարիտ Նիտալյան 
/լիազորված անձ/ 
Մակար Սարգսյան 
/սեփականատեր/ 

Կողբի 1-ին փողոց,  
հհ.5/3, 7/2 և 7/3 

հողամաս 

Մակար Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կողբի 1-ին փողոցի հհ.5/3, 7/2 և 7/3 հասցեներում գտնվող անշարժ 
գույքերի զբաղեցրած հողամասերին /վկ. հ.07082019-01-0031, 
հ.11052020-01-0028 և հ.12052020-01-0333/ ըստ միավորման 
հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Կողբի 1-ին 
փողոց, հ.7/2 

16 Աշոտ Հարությունյան 
Նուբարաշեն 5-րդ փողոց, 

հ.17 
հողամաս 

Աշոտ Հարությունյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նուբարաշեն 5-րդ փողոցի հ.17 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.17022015-01-0101/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 493.85քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Նուբարաշենի 5-րդ փողոց, հ.17/1 
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17 

Սերգեյ Թեմուրյան 
/լիազորված անձ/ 
Հայկուհի Չոլոկյան 
/սեփականատեր/ 

Շահումյան 4-րդ փողոց, 
հ.72/2 

հողամաս 

Հայկուհի Չոլոկյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Շահումյան 4-րդ փողոցի հ.72/2 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ.12052020-01-0279/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
211.05քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Շահումյան 
4-րդ փողոց, հ.72/3 

18 Արմէն Արապեան Մասիս-Ա փողոց, հ.Ա-218 հողամաս 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 12.05.2020թ. հ.1994 պայմանագրով 
Արմէն Արապեանի կողմից ձեռք բերված Մասիս-Ա փողոցի հ.Ա-218 
հասցեում գտնվող հողամասին տրամադրել հասցե՝ «Մասիս-Ա» 
այգեգործական տարածք, հ.218 

19 Ռաֆայել Գյուրջյան Բագրևանդի փողոց, հ.48 հողամաս 

Ռաֆայել Գյուրջյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Բագրևանդի փողոցի հ.48 հասցեում գտնվող բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 102.4քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝  Բագրևանդի փողոց, 48/1 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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