
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «07» «08» 2020թ.h. h.2311-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 Գագիկ Ստեփանյան 
Նոր Խարբերդի 

այգետարածք, 126-րդ 
տեղամաս, հ.76 

հողամաս 

Գագիկ Ստեփանյանին հատկացված, Նոր Խարբերդի 
այգետարածքի 126-րդ տեղամասի 512.0 քառ. մետր մակերեսով հ.76 
հողամասին /հիմք՝ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի 
26.06.2020թ. հ. Հ-7577 տեղեկանք/ տրամադրել հասցե՝ Նոր 
Խարբերդի այգեգործական տարածք, Ձորի թաղամաս, h.126/76 

2 Հայկ Բարսեղյան և Լիանա Ումրշատյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 
1-ին փողոց, հ.1/6 և հ.1/7 

հողամաս 

Անշարժ գույքերի միավորման 03.07.2020թ. հ2569 պայմանագրով, 
Հայկ Բարսեղյանինև Լիանա Ումրշատյանին պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 1-ին փողոցի հ.1/6 և հ.1/7 հասցեներում 
գտնվող հողամասերին տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Գուսան Շերամի փողոց, հ. 54/3 

3 

Արայիկ Քուրդյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՎԻԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Լենինգրադյան փողոց, 
հ.23/2 և հ.23/10 

հողամաս 

«ՎԻԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Լենինգրադյան փողոցի հ.23/2 և հ.23/10 հասցեներում գտնվող 
հողամասերին /վկ. հ.31072020-01-0011 և հ.31072020-01-0068/ ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Լենինգրադյան փողոց, հ.23/2 

4 Մարինե Կարապետյան Բաշինջաղյան փողոց, հ.142 բնակելի տուն 

Մարինե Կարապետյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Բաշինջաղյան փողոցի հ.142 հասցեում գտնվող 
բնակելի տանը /սեփ. վկ. հ.2529842/ տրամադրել հասցե՝ 
Բաշինջաղյան փողոց, հ.142/11 
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5 
Վարդանուշ Հովհաննիսյան, Միքայել և  
Աիդա Վարդանյաններ 

Հովսեփ Էմինի փողոց, հ.72 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 11.01.2020թ. հ.372, հ.373, և 
հ.374 վկայագրերով Վարդանուշ Հովհաննիսյանին, Միքայել և  
Աիդա Վարդանյաններին փոխանցված ժառանգական գույքին՝ 
Հովսեփ Էմինի փողոցի հ.72 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Հովսեփ Էմինի փողոց, հ.72/4 

6 

Արթուր Բալասերյան 
/լիազորված անձ/ 
Նախշուն Գալստյան 
/սեփականատեր/ 

Վաղարշյան փողոց, հ.10 
առողջարարական 

համալիր 

Վաղարշյան փողոցի հ.10 հասցեում գտնվող առողջարարական 
համալիրին /հիմք՝ սեփ.վկ. հ.1445885 և ըստ օրենքի ժառանգության 
իրավունքի 09.07.2020թ. հ.3577 վկայագիր/ տրամադրել հասցե՝ 
Վաղարշյան փողոց, հ.10/7 

7 Վարդան Միքայելյան 
Հերացու փողոց, հ.10 շենք, 

հ.7 
բնակարան 

Վարդան Միքայելյանին և Նատալյա Նորամիրյանին ընդհանուր  
համատեղ սեփականությա իրավունքով պատկանող, Հերացու 
փողոցի հ.10 շենքի հ.7 հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. 
հ.502535/ տրամադրել հասցե՝ Հերացու փողոց, հ.10 շենք, բն.7/1 

8 Նատալյա Նորամիրյան 
Հերացու փողոց, հ.10 շենք, 

հ.8 
բնակարան 

Նատալյա Նորամիրյանին և Լարիսա Միքայելյանին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Հերացու 
փողոցի հ.10 շենքի հ.8 հասցեում գտնվող բնակարանին /վկ. 
հ.22102015-01-0087/ տրամադրել հասցե՝ Հերացու փողոց, հ.10 շենք, 
բն.8/1 

9 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ի 
ԴԵՄՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Զաքյան փողոց, հ.3 տարածք 
Զաքյան փողոցի հ.3 հասցեում գտնվող տարածքին /հիմք՝սեփ.վկ. 
հ.1469219 և ՀՀ կառավարության 25.06.2020թ. հ.1065-Ա որոշում/ 
տրամադրել հասցե՝ Զաքյան փողոց, հ.3 շենք, շինություն հ.118 

10 

Հայկ Ապրեսյան 
/լիազորված անձ/  
Գագիկ Վարդազարյան 
/սեփականատեր/ 

Նուբարաշեն Գ-4 
թաղամաս, հ.1 և հ.2 

հողամաս 

Գագիկ Վարդազարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նուբարաշեն Գ-4 թաղամասի հ.1 և հ.2  հասցեներում 
գտնվող հողամասերին /վկ. հ.20072020-01-0103 և սեփ. վկ.  
հ.2848579/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Նուբարաշեն Գ-4 թաղամաս, հ.1 

11 

Արամ Տեր-Ղևոնդյան 
/լիազորված անձ/ 
<<ՊՐՈՋԵՔԹ Ի>> ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Թամանցիների փողոց, հ.81 շինություն 

<<ՊՐՈՋԵՔԹ Ի>> ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Թամանցիների փողոցի հ.81 հասցեում գտնվող 
256.16քմ մակերեսով /լողավազան/ շինությանը /վկ. հ.19062020-01-
0253/ տրամադրել հասցե՝ Թամանցիների փողոց, հ.79/7 

12 

Արամ Տեր-Ղևոնդյան 
/լիազորված անձ/ 
<<ՊՐՈՋԵՔԹ Ի>> ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Թամանցիների փողոց, հ.81 շինություն 

<<ՊՐՈՋԵՔԹ Ի>> ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Թամանցիների փողոցի հ.81 հասցեում գտնվող 
415.67քմ մակերեսով /բոքսեր և ավտոտնակ/ շինություններին /վկ. 
հ.19062020-01-0253/ տրամադրել հասցե՝ Թամանցիների փողոց, 
հ.79/6 

13 

Արամ Տեր-Ղևոնդյան 
/լիազորված անձ/ 
<<ՊՐՈՋԵՔԹ Ի>> ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Թամանցիների փողոց, հ.81 շինություն 

<<ՊՐՈՋԵՔԹ Ի>> ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Թամանցիների փողոցի հ.81 հասցեում գտնվող 
5026.62քմ մակերեսով /հարթակ/ շինություններին /վկ. հ.19062020-
01-0253/ տրամադրել հասցե՝ Թամանցիների փողոց, հ.79/5 
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14 

Ռուդոլֆ Հունանյան 
/լիազորված անձ/  
Աշոտ Ասլանյան 
/սեփականատեր/ 

Գյուլբենկյան փողոց, հ.37 
շենքի բակ 

ավտոտնակ 

Տարաժամկետումով անշարժ գույքի առուվաճառքի 29.07.2020թ. 
հ.5651 պայմանագրով, Աշոտ Ասլանյանի կողմից ձեռք բերված 
Գյուլբենկյան փողոցի հ.37 շենքի բակում գտնվող ավտոտնակին 
տրամադրել հասցե՝ Գյուլբենկյան փողոց, հ.37 շենք, ավտոտնակ հ.4 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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