
 
 
 
 
 
                      
 
                           
                                                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «27» «07» 2021թ. h.2654-Ա որոշման 

 
 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հ.Հ. Դիմողը 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայրը 
Անշարժ գույքի տեսակը Տրամադրվող հասցեն 

Փոստային 
դասիչ 

1 2 3 4 5 6 

1 Վահագն Մարտիրոսյան Գ. Նժդեհի փողոց, հ.27/1 արվեստանոց 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 20.07.2021թ. 
վկայագրով, Վահագն Մարտիրոսյանին անցած 
ժառանգական գույքին՝ Գ. Նժդեհի փողոցի հ.27/1 հասցեում 
գտնվող արվեստանոցին տրամադրել հասցե՝ Գարեգին 
Նժդեհի փողոց, հ.27/1 շենք, շինություն հ.61 

0026 

2 Արտակ Սարգսյան Վարդանանց փողոց, հ.7 
շենք, հ.21/4 բնակարան 

Արտակ Սարգսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վարդանանց փողոցի հ.7 շենքի հ.21/4  հասցեում 
գտնվող  բնակարանի /վկ. հ.09072021-01-0341, ընդհ. բաժն. 
2.1քմ, 8.4քմ, 7.2քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
34.4քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Վարդանանց 
փողոց, հ.7 շենք, բն.21/5 

0010 

3 Արտակ Սարգսյան 
Վարդանանց փողոց, հ.7 

շենք, հ.21/4 բնակարան 

Արտակ Սարգսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վարդանանց փողոցի հ.7 շենքի հ.21/4  հասցեում 
գտնվող  բնակարանի /վկ. հ.09072021-01-0341, ընդհ. բաժն. 
2.1քմ, 8.4քմ, 7.2քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
105.1քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Վարդանանց 
փողոց, հ.7 շենք, բն.21/6 

0010 



4 Արտակ Սարգսյան Վարդանանց փողոց, հ.7 
շենք, հ.21/4 բնակարան 

Արտակ Սարգսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վարդանանց փողոցի հ.7 շենքի հ.21/4  հասցեում 
գտնվող  բնակարանի /վկ. հ.09072021-01-0341, ընդհ. բաժն. 
2.1քմ, 8.4քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 21.7քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Վարդանանց փողոց, 
հ.7 շենք, բն.21/7 

0010 

5 Արտակ Սարգսյան 
Վարդանանց փողոց, հ.7 

շենք, հ.21/4 բնակարան 

Արտակ Սարգսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վարդանանց փողոցի հ.7 շենքի հ.21/4  հասցեում 
գտնվող  բնակարանի /վկ. հ.09072021-01-0341, ընդհ. բաժն. 
2.1քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 49.3քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Վարդանանց փողոց, 
հ.7 շենք, բն.21/8 

0010 

6 
Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց, 
 հհ.2/1, 2/2 և 2/3 բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հհ.2/1, 
2/2 և 2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի 
շենքի /հիմք՝ 05.06.2019թ. հ.01/18-05/2-45441-459 
համաձայնեցված նախագիծ և վկ. հ.07112019-01-0031/ 
բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 4-
րդ փողոց, հ.2/5 շենք, բն.242 

0054 

7 

Արթուր Մարգարյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռոզա Գրիգորյան 
/սեփականատեր/ 

Վիլնյուսի փողոց, հ.73 շենք, 
հ.60 

 
բնակարան 

Ռոզա Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վիլնյուսի փողոցի հ.73 շենքի հ.60 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.03062021-01-0002/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 41.24քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Վիլնյուսի փողոց, հ.73 շենք, բն.60/1 

0059 

8 

 
 
Արտակ Հովսեփյան Հաղթանակ 163-րդ 

տեղամաս 

 
 

հողամաս 

Արտակ Հովսեփյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակի 163-րդ տեղամասում գտնվող  
հողամասին /հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 19.03.2021թ. հ.706-
Ա որոշում, վկ. հ.25102019-01-0277/ տրամադրել հասցե՝ 
Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/197 

 

9 Վաղինակ Սիմոնյան 
Ղ. Փարպեցու փողոց, հ.9բ և 

Պուշկինի փողոց, հ.58 
շենքերի բակի հ.44 

ստորգետնյա ավտոտնակ 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 09.07.2021թ. հ.2074 
վկայագրով, Վաղինակ Սիմոնյանին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝ Ղ. Փարպեցու փողոցի հ.9բ և Պուշկինի 
փողոցի հ.58 շենքերի բակում գտնվող  հ.44 ստորգետնյա 
ավտոտնակին տրամադրել հասցե՝ Պուշկինի փողոց, հ.58 
շենք, ավտոտնակ հ.44 

0002 

10 Նադեժդա Գուերի Սարկիսսյան, Արմեն, 
Ալեքսանդր և Տիգրան Հարությունյաններ 

Յ. Լեփսիուսի փողոց, հ.21 
շենք, հ.12 և հ.12ա 

բնակարան 

Անշարժ գույքի միավորման 23.07.2021թ. հ.3378 
պայմանագրով, Նադեժդա Գուերի Սարկիսսյանին, Արմեն, 
Ալեքսանդր և Տիգրան Հարությունյաններին պատկանող, Յ. 
Լեփսիուսի փողոցի հ.21 շենքի հ.12 և հ.12ա հասցեներում 
գտնվող բնակարաններին տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Յու. Լեփսիուսի փողոց, հ.21 շենք, բն.12 

0035 



11 

Հայկ Վանցյան 
/լիազորված անձ/ 
Էմմա Շահնազարյան 
/սեփականատեր/ 

Ամառանոցային փողոց, 
հ.243/3 և Արմենակ 

Արմենակյան փողոց, հ.91/4 
բնակելի տուն 

Էմմա Շահնազարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ամառանոցային փողոցի հ.243/3 և Արմենակ 
Արմենակյան փողոցի հ.91/4 հասցեներում գտնվող բնակելի 
տներին /վկ. հ.01112016-01-0062 և հ.01112016-01-0091/ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Արմենակ Արմենակյան փողոց, հ.91/4 

0047 

12 Լևոն Բաղդասարյան Աբովյան փողոց, հ.22ա շենք տարածք 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 19.07.2021թ. հ.4709 
պայմանագրով, Լևոն Բաղդասարյանին նվիրված Աբովյան 
փողոցի հ.22ա շենքում գտնվող տարածքին տրամադրել 
հասցե՝ Աբովյան փողոց, հ.22ա շենք, շինություն հ.73 

0001 

13 

Սուսաննա Ռաֆայելյան 
/լիազորված անձ/ 
Թալին Պերճի Թուլումպաճյան 
/սեփականատեր/ 

Սայաթ-Նովա պողոտա, 
հ.33 շենք, հհ.98, 99 և 101 ձեղնահարկ 

Սայաթ-Նովա պողոտայի հ.33 շենքի հհ.98, 99 և 101 
հասցեներում վերակառուցված ձեղնահարկին /հիմք՝ 
08.07.2021թ. հ.01/19-Ա-13473-278 ավարտական ակտ 
/շահագործման թույլտվություն/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովա պողոտա, հ.33 շենք, հ.98/1 

0001 

14 Աշոտ Հովհաննիսյան 
Սայաթ-Նովա պողոտա, 
հ.33 շենք, հհ.98, 99 և 101 ձեղնահարկ 

Սայաթ-Նովա պողոտայի հ.33 շենքի հհ.98, 99 և 101 
հասցեներում վերակառուցված ձեղնահարկին /հիմք՝ 
08.07.2021թ. հ.01/19-Ա-13473-278 ավարտական ակտ 
/շահագործման թույլտվություն/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովա պողոտա, հ.33 շենք, հ.99/1 

0001 

15 Աիդա Գալստյան 
Սայաթ-Նովա պողոտա, 
հ.33 շենք, հհ.98, 99 և 101 ձեղնահարկ 

Սայաթ-Նովա պողոտայի հ.33 շենքի հհ.98, 99 և 101 
հասցեներում վերակառուցված ձեղնահարկին /հիմք՝ 
08.07.2021թ. հ.01/19-Ա-13473-278 ավարտական ակտ 
/շահագործման թույլտվություն/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովա պողոտա, հ.33 շենք, հ.101/1 

0001 

16  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / բնակարանին նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  շենք, բն. 1 

0012 

17  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / բնակարանին նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  շենք, բն. 2 

0012 

18  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / բնակարանին նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  շենք, բն. 3 

0012 



19  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / բնակարանին նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  շենք, բն. 4 

0012 

20  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / բնակարանին նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  շենք, բն. 5 

0012 

21  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / բնակարանին նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  շենք, բն. 6 

0012 

22  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / բնակարանին նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  շենք, բն. 7 

0012 

23  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 տարածք 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / տարածքին /պոմպակայան / 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  
շենք, շինություն հ.8 

0012 

24  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 տարածք 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / տարածքին /խորդանոց / 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  
շենք, շինություն հ.9 

0012 

25  «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3 տարածք 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի  կողմից, Կոմիտասի պողոտայի 
հ.19/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 23.03.2021թ. հ. 01/18-05/1-Գ-1224-259 
համաձայնեցված նախագիծ / տարածքին /խորդանոց / 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.19/3  
շենք, շինություն հ.10 

0012 



26 <<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ Բագրևանդ թաղամաս, 
հ.17/1 հողամաս 

<<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Բագրևանդ թաղամասի հ.17/1 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.06072021-01-0232/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 8835.4քմ 
մակերեսով մասին /8841.8քմ բաժնային/ տրամադրել հասցե՝ 
Բագրևանդի թաղամաս, հ.19/1 

0062 

27 <<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ 
Բագրևանդ թաղամաս, 

հ.17/1 հողամաս 

<<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Բագրևանդ թաղամասի հ.17/1 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.06072021-01-0232/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 4292.0քմ 
մակերեսով մասին /8841.8քմ բաժնային/ տրամադրել հասցե՝ 
Բագրևանդի թաղամաս, հ.22/1 

         0062 

28 <<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ Բագրևանդ թաղամաս, 
հ.17/1 

հողամաս 

<<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Բագրևանդ թաղամասի հ.17/1 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.06072021-01-0232/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 456.4քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Բագրևանդի թաղամաս, հ.17/18 

        0062 

29 <<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ 
Բագրևանդ թաղամաս, 

հ.17/1 հողամաս 

<<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Բագրևանդ թաղամասի հ.17/1 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.06072021-01-0232/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 2685.3քմ 
մակերեսով մասին /8841.8քմ բաժնային/ տրամադրել հասցե՝ 
Բագրևանդի թաղամաս, հ.23/1 

0062 

30 <<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ Բագրևանդ թաղամաս, 
հ.17/1 

հողամաս 

<<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Բագրևանդ թաղամասի հ.17/1 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.06072021-01-0232/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 1402.9քմ 
մակերեսով մասին /8841.8քմ բաժնային/ տրամադրել հասցե՝ 
Բագրևանդի թաղամաս, հ.21/2 

0062 

31 <<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ Բագրևանդ թաղամաս, 
հ.17/1 

հողամաս 

<<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Բագրևանդ թաղամասի հ.17/1 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.06072021-01-0232/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 27490.5քմ 
մակերեսով մասին /8841.8քմ բաժնային/ տրամադրել հասցե՝ 
Բագրևանդի թաղամաս, հ.18/1 

0062 

32 <<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ 
Բագրևանդ թաղամաս, 

հ.17/1 հողամաս 

<<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Բագրևանդ թաղամասի հ.17/1 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.06072021-01-0232/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 510.9քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Բագրևանդի թաղամաս, հ.18/2 

0062 



33 <<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ Բագրևանդ թաղամաս, 
հ.17/1 հողամաս 

<<ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ>> ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Բագրևանդ թաղամասի հ.17/1 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.06072021-01-0232/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 5160.6քմ 
մակերեսով մասին /8841.8քմ բաժնային/ տրամադրել հասցե՝ 
Բագրևանդի թաղամաս, հ.20/1 

0062 

 
 
 
 
 
 
                         Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                         քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                                        Դ. Համբարյան  


