
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «17» «09» 2020թ.h. 2921-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 
Արմեն Գագիկյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահե Կարապետյան 

Գ. Հովսեփյան փողոցին 
հարող տարածք 

հողամաս 

Անշարժ գույքի տարաժամկետ առուվաճառքի 10.09.2020թ. հ.1800 
պայմանագրով, Վահե Կարապետյանի կողմից ձեռք բերված Գ. 
Հովսեփյան փողոցին հարող տարածքում գտնվող հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Գ. Հովսեփյան փողոց, հ.58/15 

2 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /1-ին հարկ, 
29.5քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.1 

3 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /1-ին հարկ, 
29.5քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.2 

4 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /1-ին հարկ, 
29.5քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.3 
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5 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /1-ին հարկ, 
29.5քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.4 

6 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /2-րդ հարկ, 
32.2քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.5 

7 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /2-րդ հարկ, 
39.0քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.6 

8 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /2-րդ հարկ, 
47.5քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.7 

9 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /2-րդ հարկ, 
32.2քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.8 

10 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /3-րդ հարկ, 
32.2քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.9 

11 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /3-րդ հարկ, 
39.0քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.10 
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12 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /3-րդ հարկ, 
47.5քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.11 

13 
Ռուբեն Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Գեղամյան 

Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 տարածք 

Խաղաղ Դոնի փողոցի հ.23/3 հասցեում կառուցվող հասարակական 
նշանակության շինության տարածքին /հիմք՝ վկ. հ.04062020-01-
0182, 10.08.2020թ. հ.01/18-Հ-6636-1096 Շինարարության 
թույլտվություն և 10.08.2020թ. հ.01/18-05/1-Հ-6636-751 
համաձայնեցված նախագիծ/ նախնական տրամադրել /3-րդ հարկ, 
32.2քմ/ հասցե՝ Խաղաղ Դոնի փողոց, հ.23/3 շենք, շինություն հ.12 

14 Արմեն Առաքելյան 
Գյուրջյան փողոց, հ.15/1 

շենք, հ.8/1 և հ.38 
բնակարան 

 Արմեն Առաքելյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գյուրջյան փողոցի հ.15/1 շենքի հ.8/1 և հ.38 հասցեներում գտնվող 
բնակարաններին /վկ. հ.30012020-01-0262 և հ.14092020-01-0279/ ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Գյուրջյան փողոց, հ.15/1 շենք, բն.38 

15 
Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԿԱՐՍ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 

Ֆիրդուսի փողոց,  
հ.17 շենք, հ.4ա 

բնակարան 

Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով 
սեփականության օտարման և առուվաճառքի խառը 02.09.2020թ. 
հ.6848 պայմանագրով, «ԿԱՐՍ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ -ի կողմից 
ձեռք բերված՝ Ֆիրդուսի փողոց, հ.17 շենքի հ.4ա հասցեում գտնվող 
69.8քմ մակերեսով բնակարանին տրամադրել հասցե՝ Ֆիրդուսու 
փողոց, հ.17 շենք, բն.4/1 

16 
Թամարա Թումանյան 
 /լիազարված անձ/ 
 Արմեն Թումանյան 

Սայաթ-Նովա պողոտա հ.33 
շենք 

բնակարան 

Երևանի քաղաքապետի 07.09.2020թ. հ.2775-Ա որոշմամբ օրինական 
ճանաչված, Սայաթ-Նովա պողոտայի հ.33 շենքի 5-րդ հարկում 
Արմեն Թումանյանի կոմից ինքնակամ իրականացված 203.9քմ 
մակերեսով կառույցին /բնակելի/շինություններ// տրամադրել 
հասցե՝ Սայաթ-Նովա պողոտա հ.33 շենք, բն.8/2 

17 Արմեն Մկրտչյան Բաշինջաղյան 1-ին փողոց, 
հ.10 շենք, հ.14 

բնակարան 

Արմեն Մկրտչյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Բաշինջաղյան 1-ին փողոցի հ.10 շենքի հ.14 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.2836405 և Երևանի քաղաքապետի 07.09.2020թ. 
հ.2798-Ա որոշում/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
58.61քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Բաշինջաղյան 
փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.10 շենք, բն.14/1 

18 Արտակ Մինասյան 
Դավիթ Մալյան փողոց, 

հ.13/3 
արտադրամաս 

Արտակ Մինասյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավիթ Մալյան փողոցի հ.13/3 հասցեում գտնվող արտադրամասի 
/վկ. հ.27082020-01-0216 / բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
23.8քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝  Դավիթ Մալյան 
փողոց, հ.13/4 
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19 Հայկ, Հերմինե և Սամվել Տողանյաններ Մանուշյան փողոց, հ.9 բնակելի տուն 

Մանուշյան փողոցի հ.9 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
/13.02.2018թ. ըստ կտակի և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
հհ.466, 460, 461 վկայագրեր/ տրամադրել հասցե՝ Մանուշյան 
փողոց, հ.9/1 

20 Սամվել Աղաջանյան 
Ամիրյան փողոց, հ.4/4 շենք, 

հ.8 
բնակարան 

Սամվել Աղաջանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ամիրյան փողոցի հ.4/4 շենքի  հ.8 հասցեում գտնվող բնակարանի 
/վկ. հ.01112019-01-0246/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
58.0քմ (4.6քմ ընդանուր համատեղ սեփականություն) մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Ամիրյան փողոց, հ.4/4 շենք, բն.8/1 

21 
Վահագն Սահակյան և Առլետա 
Հովհաննիսյան 

Հալաբյան փողոց, հ.23 շենք, 
հ.16 

բնակարան 

Վահագն Սահակյանին և Առլետա Հովհաննիսյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Հալաբյան 
փողոցի հ.23 շենքի հ.16 հասցեում գտնվող բնակարանի /վկ. 
հ.06082014-01-0049/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
35.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հալաբյան փողոց, 
հ.23 շենք, բն.16/1 

                            
 
                                           
                                                          ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                                                          ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ Ժ/Պ                                                                                                              Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ   
                                                          ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
                                                          ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                              

Page 4 of 4


