
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «07» «11» 2019թ. h.4174-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. Աշոտ Մեջլումյան Մուրացանի փողոց, հ.48 բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 30.10.2019թ.  հ.9759 պայմանագրով                       
Աշոտ Մեջլումյանի կողմից ձեռք բերված Մուրացանի փողոցի հ.48 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Մուրացանի 
փողոց, հ.48/1 

2. 
Հայկ Ապրեսյան 
/լիազորված անձ/ 
  Կարինե ՈՒլիկյան 

Նուբարաշեն /Սովետաշեն/ 
11-րդ փողոց, հ.8 

բնակելի տուն 
Կարինե ՈՒլիկյանին պատկանող, Նուբարաշեն/Սովետաշեն/ 11-րդ 
փողոցի հ.8  հասցեում գտնվող բնակելի տանը /ինվ. հատակագիծ/  
տրամդրել հասցե՝Նուբարաշենի 11-րդ փողոց, հ.8/9 

3. «ԷԿՈՊԵՌԼԻՏ» ՍՊԸ Աճառյան փողոց, հ.40ա/9 շինություն 

«ԷԿՈՊԵՌԼԻՏ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աճառյան փողոցի հ.40ա/9 հասցեում գտնվող շինության /վկ. 
հ.24092019-01-0308/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
մասին /2-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Աճառյան փողոց, հ.40/38 

4. 
Հենրիկ, Էդիսոն և Մարգարիտա 
Մինասյաններ 

Վրթ. Փափազյան փողոց, 
հ.40 և Վրթ. Փափազյան 

 1-ին փողոց, հ.38 
հողամաս 

Հողի բաժանման 25.06.2009թ. հ.4205 պայմանագրով Հենրիկ, Էդիսոն 
և Մարգարիտա Մինասյաններին անցած, Վրթ.Փափազյան փողոցի 
հ.40 և Վրթ. Փափազյան 1-ին փողոցի հ.38 հասցեներում գնտվող 
350.0 քմ մակերեսով հողամասին տրամդրել հասցե՝ Վրթ. 
Փափազյան փողոց, հ.40 

5. Սուրեն Երիցյան Ռոստովյան փողոց, հ.70 բնակելի տուն 
Սուրեն Երիցյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ռոստովյան փողոցի հ.70 հասցեում գտնվող բնակելի տանը /սեփ. 
վկ. հ.1270/ տրամադրել հասցե՝ Ռոստովյան փողոց, հ. 70/1 
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6. Արմեն և Արա Կետիկյաններ Կիևյան փողոց հ.1 շենք արվեստանոց 

Արմեն և Արա Կետիկյաններին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Կիևյան հ.1 շենք  
հասցեում գտնվող արվեստանոցին /սեփ. վկ. հ.2180713/ 
տրամադրել հասցե՝ Կիևյան փողոց հ.1 շենք, շինություն հ.60 

7. Հայկ Բալայան 
Մյասնիկյան պողոտա, հ.1/5 

և հ.1/7 
շինություն 

Հայկ Բալայանին սեփսկանության իրավունքով պատկանող, 
Մյասնիկյան պողոտայի հ.1/5 և հ.1/7 հասցեներում գտնվող 
շինություններին /վկ. հ.22112018-01-0271 և հ.22082019-01-0082/ ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝Մյասնիկյան պողոտա, հ.1/5 

8. Արմեն Մուրադյան 
Պարոնյան փողոց, հ.2 շենք, 

հ.հ. 12, 12/1 և 12/2  
բնակարան 

Արմեն Մուրադյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Պարոնյան փողոցի հ.2 շենքի հ.հ.12, 12/1 և 12/2 հասցեներում 
գտնվող բնակարաններին /վկ. հ.17102019-01-0323, հ.22072019-01-
0118 և հ.17102019-01-0278/ ըստ միավորման հատակագծի 
տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Պարոնյան փողոց, հ.2 շենք, 
բն.12 

9. Հայկ Նիկողոսյան Կոնդի փողոց, հ.207/2 բնակելի տուն 

Հայկ Նիկողոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կոնդի փողոցի հ.207/2 հասցեում գտնվող 5.24 քառ. մետր 
մակերեսով բնակելի տանը /վկ. հ.14092017-01-0286/ տրամադրել 
հասցե՝  Կոնդի փողոց, հ.207/5 

10. Նորիկ Սարգսյան 
Հալաբյան փողոց, 29 շենք, 

հ.37 
տարածք 

Նորիկ Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հալաբյան փողոցի հ.29 շենքի հ.37 հասցեում գտնվող տարածքին 
/վկ. հ.17102019-01-0130/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
17.4 քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հալաբյան փողոց, 
հ.29 շենք, շինություն հ.37/1 

11. 
Արման Ստեփանյան 
/լիազորված անձ/ 
Արման Պետրոսյան 

Ն.Չարբախ փողոց 353ա հողամաս 

Արման Պետրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ն.Չարբախ փողոց 353ա հացեում գտնվող հողամասին /վկ. հ. 
03062019-01-0390 և Երևանի քաղաքապետի 17.10.2019թ. հ. 3815-Ա 
որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Ն.Չարբախ 9-րդ փողոց, հ. 21/2  

12. Սուսաննա Աղաբաբյան 
Վարդանանց փողոց հ.14/1 

շենք, հ.31 և հ.32 
տարածք 

Սուսաննա Աղաբաբյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վարդանանց փողոցի հ.14/1 շենքի հ.31 և հ.32 
հասցեներում գտնվող տարածքներին /վկ. հ.03102019-01-0209 և 
հ.03102019-01-0018/, ըստ միավորման հատակագծի, տրամադրել 
մեկ միասնական հասցե՝ Վարդանանց փողոց հ.14/1 շենք, 
շինություն հ.32 

13. 

Արտավազդ Ստեփանյան 
/լիազորված անձ/ 
Սոնյա Ստեփանյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 67-րդ 
տեղամաս 3 և Հաղթանակի 

39-րդ տեղամաս, հ. 64/1 
հողամաս 

Սոնյա Ստեփանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 67-րդ տեղամաս 3 և Հաղթանակի 39-րդ տեղամասի 
հ.64/1 հասցեում գտնվող հողամասին /Հիմք՝ Երևանի 
քաղաքապետի 18.09.2019թ. հ.3374-Ա որոշում և վկ. հ.07062019-01-
0292/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս 1-ին փողոց 
հ.1/180 
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14. Աշոտ Եղիազարյան Հաղթանակ գյուղի հողեր հողամաս 

Աշոտ Եղիազարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ գյուղի հողերում գտնվող հողամասին /Հիմք՝ Երևանի 
քաղաքապետի 17. 10.2019թ. հ.3814-Ա որոշում և վկ. հ.02052019-01-
0364/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս 1-ին փողոց, 
հ.1/179 

15. Ավետիք Ղազարյան 
Նոր Նորքի 1-ին 

միկրոշրջան, Լվովյան 
փողոց, հ.19 շենք, հ.1ա 

ոչ բնակելի տարածք 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 21.10.2019թ. հ.2673 
վկայագրով,  Ավետիք Ղազարյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին, Լվովյան փողոցի հ.19 շենքի հ.1ա հասցեում գտնվող ոչ 
բնակելի տարածքին տրամադրել հասցե՝ Լվովյան փողոց, հ.19 շենք, 
շինություն հ. 139 

                            
 
                                           
 
                                  Երևանի քաղաքապետարանի   
                                  աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                                                     Վ. Խաչատրյան    
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