
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «12» «07» 2019թ. h.2431-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 Ռիմա Գևորգյան Եկմալյան փողոց, հ.1/1 շենք բնակարան 

Ռիմա Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Եկմալյան փողոցի հ.1/1 շենքի հ.67և հ.68 հասցեներում գնվող 
բնակարաններին /վկ. հ.25022019-01-0182, հ.25022019-01-0118/, ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Եկմալյան փողոց, հ.1/1 շենք, բն.67-68 

2 

Ռուբեն Ստեփանյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահագն Սուքիասյանի սնանկության 
գործով կառավարիչ Գևորգ Ավագյան 

Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, 
հ.7/10 

հողամաս 

Վահագն Դավթյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 3-րդ թաղամասի հ.7/10 հասցեում գտնվող հողամասի 
/2529541/ բաժանման հատակագծով 15.0 քմ մակերեսով 
առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 3-րդ 
թաղամաս, հ.7/41 

3 Հարություն Առաքելյան Նար-Դոսի փողոց հ.20 հողամաս 

Երևանի քաղաքապետի 29.04.2019թ. հ.1389-Ա որոշմամբ, Նար-Դոսի 
փողոցի հ.20 հասցեում գտնվող, Հարություն Առաքելյանին ուղղակի 
վաճառքի միջոցով օտարվող 32.0  քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Նար-Դոսի փողոց, հ.20/1 

4 
Արթուր Խլղաթյան և Արմանուշ 
Սարգսյան 

Դավիթ Բեկի փողոց, հ.65/5 բնակելի տուն 

Արթուր Խլղաթյանին և Արմանուշ Սարգսյանին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, ԴավիթԲեկի փողոց, հ.65/5 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /04072019-01-0263/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 629.29 քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.65/6 
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5 Արկադի Ավետիսյան 
Հաղթանակ թաղամաս 

հ.69/2 
հողամաս 

Արկադի Ավետիսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի հ. 69/2 հողամասին /հիմք՝ Երևանի 
քաղաքապետի 03.07.2019. հ. 2372-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ 
Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ. 1/135 

6 
Գագիկ Մանուկյան և Անահիտ 
Միքաելյան 

Մոլդովական փողոց, հ.1/2 
և Մոլդովական փողոց, 

հ. 1 շենք 
շինություն 

Գագիկ Մանուկյանին և Անահիտ Միքաելյանին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Մոլդովական փողոցի հ. 1/2 և Մոլդովական 
փողոցի հ. 1 շենքի բակում գտնվող շինություններին /վկ. հ.27122017-
01-0354 և հ. 1040692/, ըստ միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Մոլդովական փողոց, հ. 1/2 

7 Մարգարիտ Բարսեղյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 45-

րդ տեղամաս, հ.2 
հողամաս 

Մարգարիտ Բարսեղյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ թաղամասի  45-րդ տեղամասի հ.2 
հողամասին/ վկ. հ. 10052016-01-0188/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/136 

8 Նունե Խանձրադյան 
Ղազար Փարպեցու փողոց, 

հ. 22 շենք, բն.7ա 
բնակարան 

Ղազար Փարպեցու փողոցի հ. 22 շենքի հ. 7ա հասցեում գտնվող 
բնկարանին /հիմք՝ սեփ. վկ. հ.2579708 և ըստ օրենքի ժառանգության 
իրավունքի 12.06.2019թ. հ.11048 վկայագիր/ տրամադրել հասցե՝ 
Ղազար Փարպեցու փողոց, հ. 22 շենք, բն. 7/1 

9 Սուսաննա Ալավերդյան Օդեսայի փողոց, հ.2 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 02.07.2019թ. հ.5212 
վկայագրով Սուսաննա Ալավերդյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Օդեսայի փողոցի հ.2 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Օդեսայի փողոց, հ. 2/1 

10 
 Մարգարիտա Ստեփանյան և Լուսինե, 
Լիլիթ Գալստյաններ 

Նորքի 2-րդ մ/շ հ.98 շենք, 
/Թոթովենցի փողոց, հ.5/ 

բն.54 
բնակարան 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 27.06.2019թ. հ. 2747 պայմանագրով  
Մարգարիտա Ստեփանյանի և Լուսինե, Լիլիթ Գալստյանների 
կողմից ձեռք բերված Նորքի 2-րդ մ/շ հ.98 շենքի /Թոթովենցի փողոց, 
հ.5/ հ. 54 հասցեում գտնվող բնակարանին տրամադրել հասցե՝ 
Թոթովենցի փողոց, հ.5 շենք, բն. 54/1 

11 «Գ.Ա.Ա.Բ.» ՍՊԸ Այասի փողոց, հ. 13 շինություն 
«Գ.Ա.Ա.Բ.» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Այասի փողոցի հ.13 հասցեում գտնվող շինությանը /վկ.հ. 24052019-01-
0236/ տրամադրել հասցե՝ Այասի փողոց, հ.69/1 

12 
Վիկտորյա Խարիկյան, Մինաս , Կարինե 
Մարտիրյաններ և Օվսաննա 
Հովհաննիսյան 

Տիչինայի փող. 2-րդ նրբ. հ.3  բնակելի տուն 

Վիկտորյա Խարիկյանին, Մինաս , Կարինե Մարտիրյաններին և 
Օվսաննա Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Տիչինայի փողոցի 2-րդ նրբանցքի հ. 3 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան / վկ. հ. 11062019-01-0071/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ Տիչինայի փողոց 2-րդ 
փակուղի հ. 3/1 

13 

Տիգրան Սանասարյան 
/լիազորված անձ/ 
Արմենուհի Մալխասյան               
/սեփականատեր/ 

Գոգոլի փող. հ. 14 և հ. 14/1 բնակելի տուն 

Արմենուհի Մալխասյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Գոգոլի փողոցի հ. 14 և հ. 14/1 հասցեներում գտնվող 
բնակելի տներին / վկ. հ. 26062019-01-0079 և վկ. հ. 26062019-01-0076/ 
ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Գոգոլի փողոց հ. 14 
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14 Ամալյա Գոգինյան 
Հր. Քոչարի փող. հ. 12 շենք, 

հ. 2 և հ. 3/1 
ոչ բնակելի տարածք 

06.07.2018թ. հ. 01/19-Գ-3068-302 ավարտական ակտի /շահագործման 
թույլտվություն/ համաձայն, Ամալյա Գոգինյանի կողմից, Հր. Քոչարի 
փողոցի հ. 12 շենքի հ. 2 և հ. 3/1 հասցեներում վերակառուցված ոչ 
բնակելի տարածքին տրամադրել հասցե՝ Հր. Քոչարի փողոց հ. 12 
շենք, շինություն հ. 2 

15 Անժելա Սմբատյան 
Քանաքեռ 10-րդ փող. 

հ.4/2ա 
բնակելի տուն 

Անժելա Սմբատյանին պատկանող Քանաքեռի 10-րդ փողոցի հ.4/2ա 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը /ինվ.1218/ տրամադրել հասցե՝ 
Քանաքեռ 10-րդ փողոցի հ.4/12 

16 
Հռիփսիմե Ավագյան 
/լիազորված անձ/ 
Հմայակ Ավագյան 

Նանսենի փողոց, հ. 21/2 
/Նոր Նորքի 1-ին մ/շ, հ. 35 

շենք/, բն. 52 ա 
բնակարան 

Սեփականության և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
31.05.2019թ. հ. 3604 և հ. 3605 վկայագրերով, Հմայակ Ավագյանին 
փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Նանսենի փողոցի հ. 21/2 /Նոր 
Նորքի 1-ին մ/շ, հ. 35/ շենքի հ. 52 ա հասցեում գտնվող բնակարանին 
տրամադրել հասցե՝ Նանսենի փողոց, հ. 21/2 շենք, բն. 52/1 

17 
Սմբաթ Բուլղադարյան և Կարինե 
Աբելյան 

Նազարբեկյան թաղ. հ. 44/11 հողամաս 

Սմբաթ Բուլղադարյանին և Կարինե Աբելյանին սեփականության 
իրավունքով պատկանող Նազարբեկյան թաղամասի հ. 44/11 
հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ.252062019-01-0181/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 500.0 քառ.մետր մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նազարբեկյան թաղամաս հ. 41/7 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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