
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «06» «11» 2019թ. h.4134-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 Խաչիկ Սևիկյան 
Շահումյան 2-րդ փողոց, 

հ. 27 
բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 04.06.2019թ. հ. 3922 և հ. 
3923 վկայագրով, Խաչիկ Սևիկյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Շահումյան 2-րդ փողոցի հ. 27 հասցեում գտնվող 38.88 
քառ. մետր մակերեսով բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Շահումյան 2-րդ փողոց, հ. 27/2 

2 Գեղամ Լալայան և Անահիտ Մուրադյան 
Ազատության պողոտա, 
հ. 10 շենք, բն. 36, բն. 37 և 

բն. 37 ա  
բնակարան 

Գեղամ Լալայանին և Անահիտ Մուրադյանին ընդհանուր բաժնային 
և ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ազատության պողոտայի հ. 10 շենքի հ. 36, հ. 37 և հ. 37 
ա հասցեներում գտնվող բնակարաններին /սեփ. վկ. հ. 16102019-01-
0134, հ. 16102019-01-0359 և հ. 1628951/, ըստ միավորման 
հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Ազատության 
պողոտա, հ. 10 շենք, բն. 36-37 

3 
Արթուր Բաղդասարյան 
/լիազորված անձ/ 
Գրիգոր Ավագյան 

Զարյան փողոց, հ. 24 շինություն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 25.10.2019թ. հ. 5608 պայմանագրով, 
Գրիգոր Ավագյանի կողմից ձեռք բերված Զարյան փողոցի հ. 24 
հասցեում գտնվող շինությանը տրամադրել հասցե՝ Զարյան փողոց, 
հ. 22/7 

4 Արաիկ Հարությունյան 
Շիրազի փողոցին հարող 

տարածք 
հողամաս 

Արաիկ Հարությունյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Շիրազի փողոցին հարող տարածքում գտնվող 
հողամասին /սեփ. վկ. հ. 1197099/ տրամադրել հասցե՝ Շիրազի 
փողոց, h. 9/3 
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5 Ավետիս և Ստյոպա Մկրտչյաններ Նորքի 2-րդ փողոց, հ. 54 բնակելի տուն 

Ավետիս և Ստյոպա Մկրտչյաններին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նորքի 2-րդ փողոցի հ. 54 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ. 26032012-01-0394/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 43.20 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Նորքի 2-րդ փողոց, հ. 54/1 

6 
Ռուզաննա Թորոսյան և Ռաֆայել 
Վարդանյան 

Վարշավյան փողոց, հ. 65/2 
և հ. 65/3 

հողամաս 

Ռաֆայել Վարդանին և Ռուզաննա Թորոսյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Վարշավյան 
փողոցի հ. 65/2 և հ. 65/3 հացեներում գտնվող հողամասերի /վկ. 
հ.03102019-01-0201 և հ.03102019-01-01453/, ըստ միավորման 
հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Վարշավյան 
փողոց,  հ. 65/2 

7 Լևոն Սումբատյան Անտառային փողոց, հ.11 բնակելի տուն 
Լևոն Սումբատյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Անտառային փողոցի հ.11 հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. 
վկ. հ.1005/ տրամադրել հասցե՝ Անտառային փողոց, հ.11/5 

8 Ալվարդ Անանյան 
Ազատամարտիկների 

/Դիմիտրովի/ պողոտա, 
հ.108 

բնակելի տուն 

Ալվարդ Անանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ազատամարտիկների /Դիմիտրովի/ պողոտայի հ.108 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Ազատամարտիկների 
պողոտա, հ.108/2 

9 
Գոհար Սուքիասյան, Արկադի, Արա և 
Լաուրա Բարսեղյաններ 

Արշակունյաց պողոտա,  
շենք հ.46, բն.78 

բնակարան 

Անշարժ գույքի մասի նվիրատվության 29.10.2019թ. հ.7733 
պայմանագրով, Գոհար Սուքիասյանին, Արկադի, Արա և Լաուրա 
Բարսեղյաններին նվիրաբերված Արշակունյանց պողոտայի հ.46 
շենքի հ.78 հասցեում գտնվող բնակարանին տրամադրել հասցե՝ 
Արշակունյաց պողոտա, հ.46 շենք, բն.78/1 

10 «ԱՐԴԱՀԱՆ» ՍՊԸ 
Կարապետ Ուլնեցու 

փողոց, հ.7 շենք 
տարածք 

«ԱՐԴԱՀԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կարապետ Ուլնեցու փողոցի հ.7 շենքում գտնվող տարածքին /սեփ. 
վկ. հ.1568319/ տրամադրել հասցե՝ Կարապետ Ուլնեցու փողոց,   
3-րդ փակուղի, հ.7 շենք, շինություն 41 

11 Դավիթ Հովհաննիսյան Կոնդի փողոց, հ.73 բնակելի տուն 
Դավիթ Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Կոնդի փողոցի, հ.73 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
/սեփ. վկ. հ.2048161/ տրամադրել հասցե՝ Կոնդի փողոց, հ.73/6 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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