
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «09» «09» 2019թ. h.3259-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 Անահիտ Եփրեմյան Բուդաղյան փողոց, հ. 5 բնակելի տուն 

Անահիտ Եփրեմյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Բուդաղյան փողոցի հ. 5 հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. վկ. 
հ. 443184/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 89.0 քառ. մետր 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Բուդաղյան փողոց, հ. 5/2 

2 Արմեն և Հայկ Հովեյաններ 
Նոր Խարբերդի 

այգետարածքի, Ձորի 
բերանի հ.11 հողամաս 

հողամաս 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 17.04.2019թ. հ.5675 և հ.5676 
լրացուցիչ վկայագրերի, Արմեն և Հայկ Հովեյաններին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝  Նոր Խարբերդի այգետարածքի, Ձորի 
բերանի 600քմ մակերեսով հ.11 հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Նոր Խարբերդի այգեգործական տարածք, 19-րդ փողոց, հ.104/14 

3 
Աշոտ Սիմոնյան 
/լիազորված անձ/ 
Մարիա Ջավադյան 

Հասրաթյան փողոց, հ.74/8 և 
հ.82/7 

բնակելի տուն և հողամաս 

Մարիա Ջավադյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հասրաթյան փողոցի հ.74/8 և հ.82/7 հասցեներում գտնվող բնակելի 
տանը և հողամասին /վկ. հ.29042016-01-0129 և հ.18042016-01-0079/ 
ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝Հասրաթյան փողոց, հ. 18/8 

4 Ջուլիետա Սարգսյան 
Խորենացու փողոց, հ.42/1 և 

հ.42/2 
հողամաս 

Ջուլիտա Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Խորենացու փողոցի հ.42/1 և հ.42/2 հասցենորում գտնվող 
հողամասերին /վկ. հ.03042012-01-0388 և հ.27062016-01-0052/ ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Խորենացու փողոց, հ.42/1 
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5 

Սերգեյ Ներսեսյան 
 /լիազորված անձ/   
 Հովիկ Եսայան, Աննա Մատղաշյան, 
Հակոբ Կարապետյան, Գրիգոր 
Պետրոսյան, Արամ Բարսեղյան և 
Վալենտին Սարգսյան 

Աբովյան փող. հ. 35/1 ոչ բնակելի տարածք 

Հովիկ Եսայանի, Աննա Մատղաշյանի, Հակոբ Կարապետյանի, 
Գրիգոր Պետրոսյանի, Արամ Բարսեղյանի և Վալենտին Սարգսյանի 
կողմից Աբովյան փողոցի հ. 35/1 հասցեում կառուցվող բնակելի 
շենքի  /հիմք՝ 19.06.2017թ. հ. 01/18-05/1-Ն-739-422 համաձայնեցված 
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Աբովյան փողոց հ. 35/1շենք, շինություն հ. 14 

6 Աբրահամ Հակոբյան 
Նորքի 2-րդ մ/շ հ.63 շենք 

/Թոթովենցի փող. հ.6/ 
արտադրամաս 

Աբրահամ Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նորքի 2-րդ մ/շ. հ.63 շենքում /Թոթովենցի փողոցի հ.6 / գտնվող 
արտադրամասին /սեփ.վկ. հ.630191/ տրամադրել հասցե՝ 
Թոթովենցի փողոց հ.6 շենք  շինություն հ. 58 

7 Ալվինա և Տալիտա Գրիգորյաններ 
Քանաքեռ ՀԷԿ, հ. 10 շենք, 

բն. 19 
բնակարան 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 21.08.2019թ. հ. 7225 
պայմանագրով, Ալվինա և Տալիտա Գրիգորյաններին նվիրաբերված 
Քանաքեռ ՀԷԿ-ի հ. 10 շենքի հ. 19 հասցեում գտնվող բնակարանին 
տրամադրել հասցե՝ Քանաքեռ ՀԷԿ, հ. 10 շենք, բն. 19/1 

8 Հովհաննես Մարտրոսյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.164/15 
հողամաս 

Հովհաննես Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի հ.164/15 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.04082016-01-0163/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 53.02 քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Դավիթ Բեկի փողոց, հ.164/18 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                    աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                                                             Վ. Խաչատրյան    
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