
                             
        
 
 
                                                                                                                                                                                    Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «09» «07» 2020թ.h. 2054-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 Վարդան Քալանթարյան Հաղթանակ 34-րդ 
 տեղամաս, հ.6 

հողամաս 

Վարդան Քալանթարյանին  սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ 34-րդ տեղամասի հ.6 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.17122019-01-0195 և Երևանի քաղաքապետի 
03.07.2020թ. հ.1988-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 2-րդ փողոց, հ.50/13 

2 

Վարդան Քալանթարյան 
/լիազորված անձ/ 
Անի Ասատրյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ 34-րդ  
տեղամաս, հ.6 

հողամաս 

Անի Ասատրյանին  սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ 34-րդ տեղամասի հ.6 հասցեում գտնվող հողամասին 
/վկ. հ.28062019-01-0308 և Երևանի քաղաքապետի 03.07.2020թ. 
հ.1987-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս,   
2-րդ փողոց, հ.50/14 

3 

Վարդան Քալանթարյան 
/լիազորված անձ/ 
Մհեր Քալանթարյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ 34-րդ  
տեղամաս, հ.6 

հողամաս 

Մհեր Քալանթարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ 34-րդ տեղամասի հ.6 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.16012020-01-0118 և Երևանի քաղաքապետի 
03.07.2020թ. հ.1989-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 2-րդ փողոց, հ.50/15 

4 

Վարդան Քալանթարյան 
/լիազորված անձ/ 
Լիանա Ուդումյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ 34-րդ  
տեղամաս, հ.6 

հողամաս 

Լիանա Ուդումյանին  սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ 34-րդ տեղամասի հ.6 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.16012020-01-0185 և Երևանի քաղաքապետի 
03.07.2020թ. հ.1990-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 2-րդ փողոց, հ.50/16 



5 Ավագ Սահակյան 
Սիլիկյան թաղամաս, 

 4-րդ հատված, հ.7 հողամաս 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 02.06.2020թ. հ.2351 
պայմանագրով, Ավագ Սահակյանին նվիրված Սիլիկյան 
թաղամասի 4-րդ հատվածի հ.7 հասցեում գտնվող հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Սիլիկյան թաղամաս, 13-րդ փողոց, հ.24/6 

6 Նինա Վատյան Ս. Տարոնցու փողոց, 
 հ.1 շենք, հ.401ա 

բնակարան 

Ս. Տարոնցու փողոցի հ.1 շենքի հ.401ա հասցեում գտնվող 
բնակարանին /հիմք՝ ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
26.06.2020թ. հ.3086 և հ.3087 վկայագրեր և սեփ. վկ. հ.481830/ 
տրամադրել հասցե՝ Տարոնցու փողոց, հ.1 շենք, բն.401/1 

7 
 
Լինա Թորոսյան 
 

Ա. Արզումանյան փողոց,  
հ.6 շենք, հ.32-33 բնակարան 

Լինա Թորոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Ա. Արզումանյան փողոցի հ.6 շենքի  հ.32-33 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.26062020-01-0247/  բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 39.21քմ մակերեսով մասին  տրամադրել հասցե՝ 
Արզումանյան փողոց, հ.6 շենք, բն.33 

8 
 
Լինա Թորոսյան 
 

Ա. Արզումանյան փողոց,  
հ.6 շենք, հ.32-33 

բնակարան 

Լինա Թորոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ա. Արզումանյան փողոցի հ.6 շենքի  հ.32-33 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.26062020-01-0247/ մնացորդային մասին  
տրամադրել հասցե՝ Արզումանյան փողոց, հ.6 շենք, բն.32 

9 

Լևոն Սարգսյան  
/լիազորված անձ/ 
«ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 
 

Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 
հհ.134/5 և 134/6 հողամաս 

«ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ» ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող,  Ծարավ Աղբյուրի փողոցի հհ.134/5 և 
134/6 հասցեներում գտնվող հողամասերին /վկ. հ.23042020-01-
0139 և հ.08052020-01-0167/  ըստ միավորման հատակագծի 
տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 
հ.134/5  

10 Մարինե Խաչատրյան Հաղթանակ թաղամաս,  
50-րդ տեղամաս, հ.9ա 

հողամաս 

Մարինե Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող,  Հաղթանակ թաղամասի 50-րդ տեղամասի հ.9ա 
հասցեում գտնվող հողամասին /վկ. հ.11122019-01-0125 և Երևանի 
քաղաքապետի 06.07.2020թ. հ.2024-Ա որոշում/  տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/321 

11 Րաֆֆի Սիմոնյան 
Ն. Շենգավիթ 13-րդ փողոց,  

1-ին նրբանցք, հ.10 
հողամաս 

Րաֆֆի Սիմոնյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ն. Շենգավիթ 13-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի հ.10 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.02072018-01-0240/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 350.0քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Ն. Շենգավիթ 13-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, 
հ.10/1 

12 Էլեն Պողոսյան Հաղթանակ թաղամաս, հ.1/3 հողամաս 

Էլեն Պողոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի հ.1/3 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ. 22072019-01-0233/  բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
106.73 քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ. 63/12 



13 Էլեն Պողոսյան Հաղթանակ թաղամաս, հ.1/3 հողամաս 

Էլեն Պողոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի հ.1/3 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ. 22072019-01-0233/  բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
106.74 քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ. 63/13 

14 Էլեն Պողոսյան Հաղթանակ թաղամաս, հ.1/3 հողամաս 

Էլեն Պողոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի հ.1/3 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ. 22072019-01-0233/  բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
106.75 քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ. 63/14 

 
                                     
                                               Երևանի քաղաքապետարանի    
                                                                        աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    


