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 Երևանի քաղաքապետի  
 «14» «05» 2019թ. h.1588- 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 

Դավիթ Կարապետյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՄԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Ադոնցի փողոց, հ. 6/2 շենք, 
հ. 112 

ավտոկայանատեղ 

«ՄԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ադոնցի փողոցի հ. 6/2 շենքի հ. 112 հասցեում գտնվող 
ավտոկայանատեղի /վկ. հ. 10012019-01-0394/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ Ադոնցի 
փողոց, հ. 6/2 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 112/1 

2 «ԼՈԳԻՆՎԵՍՏ» ՓԲԸ 
Վերին Անտառային փողոց, 

հ. 131 շենք, բն. 31 
բնակարան 

«ԼՈԳԻՆՎԵՍՏ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վերին Անտառային փողոցի հ. 131 շենքի հ. 31 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ. 28022018-01-0200/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ Վերին Անտառային 
փողոց, հ. 131 շենք, բն. 31/1 

3 Վարանցով Պետրոսյան 
Արծրունու փողոց, հ. 28 
շենք, բն. 41 և բն. 42 

բնակարան 

Վարանցով Պետրոսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արծրունու փողոցի հ. 28 շենքի հ. 41 և հ. 42 
հասցեներում գտնվող բնակարաններին /սեփ. վկ. հ. 0237607 և 
հ. 0224970/, ըստ միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Արծրունու փողոց, հ. 28 շենք, բն. 41-42 

4 Հովակիմ Հարությունյան 
Դրոյի փողոց, հ. 15 շենք, 

բն. 1 ա 
բնակարան 

Հովակիմ Հարությունյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դրոյի փողոցի հ. 15 շենքի հ. 1 ա հասցեում գտնվող 
բնակարանին /սեփ. վկ. հ. 2486328/ տրամադրել հասցե՝ Դրոյի 
փողոց, հ. 15 շենք, բն. 1/1 
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5 Արմեն Հակոբյան 
Նուբարաշեն 16-րդ փողոց, 

հ. 1 ա  
բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 26.03.2019թ. հ. 1517 
վկայագրով, Արմեն Հակոբյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Նուբարաշեն 16-րդ փողոցի հ. 1 ա հասցեում գտնվող 
բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Նուբարաշեն 16-րդ փողոց,  
հ. 1/3 

6 Նիկոլայ Դիլանյան 
Մառի փողոց, նրբանցք, հ. 4 

շենք 
արվեստանոց 

Նիկոլայ Դիլանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մառի փողոցի նրբանցքի հ. 4 շենքում գտնվող արվեստանոցին 
/սեփ. վկ. հ. 1283532/ տրամադրել հասցե՝ Մառի փողոց, նրբանցք, 
հ. 4 շենք, շինություն հ. 93 

7 «ԼՈԳԻՆՎԵՍՏ» ՓԲԸ 
Վերին Անտառային փողոց, 

հ. 131 շենք, բն. 32 
բնակարան 

«ԼՈԳԻՆՎԵՍՏ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վերին Անտառային փողոցի հ. 131 շենքի հ. 32 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ. 30052018-01-0175/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ Վերին Անտառային 
փողոց, հ. 131 շենք, բն. 32/1 

8 Ռուզան Մարտիրոսյան 
Արարատյան 2-րդ 
զանգված, հ. 9 շենք 

խանութ 

Արարատյան 2-րդ զանգվածի հ. 9 շենքի 1-ին հարկում գտնվող 
խանութին /հիմք՝ ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
30.04.2019թ. հ. 11399 վկայագիր/ տրամադրել հասցե՝ Կուրղինյան 
փողոց, հ. 27 շենք, շինություն հ. 50 

                            
 
                                           
 
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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