
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «19» «05» 2020թ.h. 1673-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 Անժիկ Սարգսյան Վարդանանց փողոց, հ.99 հողամաս 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 08.05.2020թ. հ.951 
վկայագրով, Անժիկ Սարգսյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Վարդանանց փողոցի հ.99 հասցեում գտնվող հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Վարդանանց փողոց, հ.45/2 

2 Աշոտ Բլբուլյան և Արսեն Ազիզբեկյան 
Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 

հ.55/5 շենք, հ.321 
տարածք 

Աշոտ Բլբուլյանին և Արսեն Ազիզբեկյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Ծարավ Աղբյուրի 
փողոցի հ.55/5 շենքի հ.321 հասցեում գտնվող տարածքի /վկ. 
հ.25072019-01-0136 և Երևանի քաղաքապետի 17.04.2020թ. հ.1471-Ա 
որոշում/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 67.33 քառ. 
մետր մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Ծարավ Աղբյուրի 
փողոց, հ.55/5 շենք, շինություն հ.321/1 

3 
Արա, Արկադի, Լաուրա Բարսեղյաններ 
և Գոհար Սուքիասյան 

Արշակունյաց պողոտա, 
հ.46 շենք, բն.77 և բն.78/1 

բնակարան 

Արա, Արկադի, Լաուրա Բարսեղյաններին և Գոհար Սուքիասյանին 
ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արշակունյաց պողոտայի հ.46 շենքի հ.77 և հ.78/1 հասցեներում 
գտնվող բնակարաններին /հիմք՝ սեփ. հ.014421, վկ. հ.15112019-01-
0271 և Երևանի քաղաքապետի 06.05.2020թ. հ.1579-Ա որոշում/ ըստ 
միավորման հատակագծի  տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Արշակունյաց պողոտա, հ.46 շենք, բն.77 
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4 «ԷԼԷԳԱՆՏ» ՍՊԸ  
Րաֆֆու փողոց, հ.91 շենք, 

հ.2ա 
տարածք 

«ԷԼԵԳԱՆՏ» ՍՊԸ-ին  սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Րաֆֆու փողոցի հ.91 շենքի հ.2ա հասցեում գտնվող տարածքին /վկ. 
հ.597159/ տրամադրել հասցե՝ Րաֆֆու փողոց, հ.91 շենք, շինություն 
հ.60 

5 Խդր Սմոյան 
Նուբարաշեն-բ տարածք         
6-րդ թաղամասի հ.14 դ 

հողամաս 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի և սեփականության 
իրավունքի 17.04.2020թ. հ.145 և հ.146 վկայագրերով, Խդր Սմոյանին 
անցած ժառանգական գույքին՝ Նուբարաշեն-բ  տարածքի  6-րդ 
թաղամասի  հ.14 դ  հասցեում գտնվող հողամասին  տրամադրել 
հասցե՝ Նուբարաշեն «Բ-6» թաղամաս հ.14/2 

6 
Մարգարիտ Նիտալյան 
/լիազորված անձ/ 
Արթուր Մելքոնյան 

Նոր Արեշ 50-րդ փողոց 
հ.55/6 

հողամաս 

Արթուր Մելքոնյանին սեփականության  իրավունքով պատկանող, 
Նոր Արեշի 50-րդ փողոցի  հ.55/6  հասցեում գտնվող  
շինությունների  /վկ. հ.11072017-01-0006/ բաժանման  
հատակագծով առանձնացվող 206.43 քառ.մետր մակերեսով 
հողամասին տրամադրել  հասցե՝  Նոր Արեշ 50-րդ փողոց, հ.55/9 

7 

Դավիթ Մանասյան 
/լիազորված անձ/ 
Գեորգի Մանասյան 
/սեփականատեր/ 

Շիրազի փողոց, հ.48 շենք նկուղային տարածք 

Գեորգի Մանասյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Շիրազի փողոցի հ.48 շենքում գտնվող նկուղային տարածքին /սեփ. 
վկ. հ.1225749/ տրամադրել հասցե՝ Շիրազի փողոց, հ.48 շենք, 
շինություն հ.76 

8 

Դավիթ Մանասյան 
/լիազորված անձ/ 
Գեորգի Մանասյան և Արուսյակ 
Նազարյան 
/սեփականատերեր/ 

Շիրազի փողոց, հ.48 շենք տարածք 

Գեորգի Մանասյանին և Արուսյակ Նազարյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Շիրազի 
փողոցի հ.48 շենքում գտնվող տարածքին /սեփ. վկ. հ.1159745/ 
տրամադրել  հասցե՝ Շիրազի փողոց, հ.48 շենք, շինության հ.74 

9 
Արամ Ներսեսյան 
/լիազորված անձ/ 
Վալերի Ներսեսյան 

Բուզանդի /Սվերդլովի/ 
փողոց, հ.41 

բնակելի տուն 
Վալերի Ներսեսյանին պատկանող, Բուզանդի /Սվերդլովի/ փողոցի 
հ.41 հասցեում գտնվող բնակելի տանը /ինվ. հ.568/ տրամադրել  
հասցե՝  Բուզանդի փողոց, հ.41/3 

10 Արտեմ Ավայան 
Բագրատունյաց պողոտա, 

2-րդ նրբանցք, հ.3 
շինություն 

Արտեմ Ավայանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Բագրատունյաց պողոտայի 2-րդ նրբանցքի հ.3 հասցեում գտնվող, 
14.5քմ մակերեսով օժանդակ շինությանը /վկ. հ.23022017-01-0137/ 
տրամադրել հասցե՝ Բագրատունյաց փողոց, հ.3/1 

11 Լիլիթ Մարտիրոսյան Գաջեգործների փողոց, հ.74 արտադրամաս 

Լիլիթ Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գաջեգործների փողոցի հ.74 հասցեում գտնվող 
արտադրամասին /սեփ. վկ. հ.2096343/ տրամադրել հասցե՝ Դավիթ 
Բեկի փողոց, նրբանցք, հ.33/2 

                            
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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