
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «12» «09» 2019թ. h.3309-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 

Արման Մնացականյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուշ Փիրումյան 
/սեփականատեր/ 

Տիգրան Մեծի պողոտա, 
նրբանցք, հ. 29 շենք, բն. 7 

բնակարան 

Թագուշ Փիրումյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Տիգրան Մեծի պողոտայի նրբանցքի հ. 29 շենքի հ. 7 հասցեում 
գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ. 671891/ տրամադրել հասցե՝ 
Տիգրան Մեծի պողոտա, նրբանցք, հ. 29 շենք, բն. 7/1 

2 
Մարինե Խաչատրյան և Սամվել 
Շոլինյան 

Կարապետ Ուլնեցու 
փողոց, 2-րդ փակուղի, հ. 1 

ա շենք, բն. 6 
բնակարան 

Անշարժ գույքի բաժանման 29.08.2019թ. հ. 1257 պայմանագրով, 
Մարինե Խաչատրյանին և Սամվել Շոլինյանին անցած Կարապետ 
Ուլնեցու փողոցի 2-րդ փակուղու հ. 1 ա շենքի հ. 6 հասցեում 
գտնվող 18.3 քառ. մետր մակերեսով բնակարանին տրամադրել 
հասցե՝ Կարապետ Ուլնեցու փողոց, 2-րդ փակուղի, հ. 1 ա շենք, 
բն. 6/1 

3 Հասմիկ Գրիգորյան 
Երկաթգծի փողոց, հ. 28 
շենք, բն. 19 և բն. 21 

բնակարան 

Հասմիկ Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Երկաթգծի փողոցի հ. 28 շենքի հ. 19 և հ. 21 հասցեներում գտնվող 
բնակարաններին /վկ. հ. 13082019-01-0174 և հ. 13082019-01-0150/, 
ըստ միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Աճեմյան փողոց, հ. 14/2 շենք, բն. 19, 21  

4 Արկադի Համբարձումով 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ. 111/4 
հողամաս 

Արկադի Համբարձումովին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի հ. 111/4 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ. 06052015-01-0133/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 4000.0 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ. 111/12 
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5 
Արմեն Մանուկյան 
/լիազորված անձ/ 
Արտակ Գևորգյան 

Հաղթանակ թաղամաս 1-ին 
փողոց, հ.1/118 և հ.1/122 

հողամաս 

Արտակ Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամաս 1-ին փողոցի հ.1/118 և հ.1/122 հասցեներում 
գտնվող հողամասերին /վկ. հ.19082019-01-0202 և հ.24052019-01-
0035/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/118 

6 
Հովհաննես, Նշան և Սարգիս 
Բաղջյաններ 

Գյուլիքևխյան փողոց, հ.4 
շենք, բն.60 

բնակարան 

Հովհաննես, Նշան և Սարգիս Բաղջյաններին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Գյուլիքևխյան փողոցի հ.4 շենքի հ.60 
հասցեում գտնվող բնակարանին /հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
03.09.2019թ. հ. 3170-Ա որոշում և վկ. հ.10012017-01-0028/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 46.6քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Գյուլիքևխյան փողոց, հ.4 շենք, բն.60/1 

7 Մանվել Անդրեասյան  
Վշտունու փողոց, 2-րդ 

նրբանցք, հ.2/1 
հողամաս 

Մանվել Անդրեասյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վշտունու փողոցի 2-րդ նրբանցքի հ.2/1 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.19062019-01-0019/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 26.34քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Վշտունու փողոց, 2-րդ  նրբանցք, հ.2/3 

8 
Նադեժդա Մելիք-Քարամյան, Արման և 
Արսեն Կարախանյաններ 

Վշտունու փողոց, 2-րդ 
նրբանցք, հ.2 

հողամաս 

Նադեժդա Մելիք-Քարամյանին, Արման և Արսեն 
Կարախանյաններին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վշտունու փողոցի 2-րդ նրբանցքի հ.2 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /սեփ. վկ. հ.2652910/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
15.07քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Վշտունու փողոց, 
2-րդ  նրբանցք, հ.2/4 

9   Գալուստ Մամբրեյան 
Ռ. Մելիքյան փողոց, հ.82 և 

հ.84/1 
բնակելի տուն և հողամաս 

  Գալուստ Մամբրեյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ռ. Մելիքյան փողոցի հ.82 և հ.84/1 հասցեներում 
գտնվող բնակելի տանը և հողամասին /վկ. հ.06082019-01-0168 և 
հ.14012014-01-0066/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝Ռ. Մելիքյան փողոց, հ.82 

10 

Արգամ Վարդևանյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Վահագնի թաղամաս, 
Գանձասարի փողոց, հ.4 

հողամաս 

«ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Վահագնի թաղամասի Գանձասարի 
փողոցի հ.4  հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.20062018-01-0137/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 1823,0 քառ. մետր 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Վահագնի թաղամաս, 
Գանձասարի փողոց, հ.6 

11 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ի 
դեմս ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Կիևյան փողոց, հ.16 տարածք 

Կիևյան փողոցի հ.16 շենքում գտնվող տարածքին /ինստիտուտ/ 
հիմք՝ սեփ. վկ. հ.2472216 և  ՀՀ կառավարության 05.03.2009թ. հ.213-
Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Կիևյան փողոց, հ.16 շենք, 
շինություն.9/1 

                            
                                            Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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