
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «.....» «.......» 2019թ. ………......... որոշման 

 
 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հ.Հ. Դիմողը 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայրը 
Անշարժ գույքի տեսակը Տրամադրվող հասցեն 

1 2 3 4 5  

1 

Լյուդմիլա Մկրտչյան 
/լիազորված անձ/ 
Լիդա Մաթավուս Բաբախանի, Ռաֆիկ 
Զեյնալյան և Ադրինե Ղարաբեյգի 
/սեփականատեր/ 

Գրիբոյեդովի փողոց, հ. 21/5 
շենք, բն. 11 

բնակարան 

Լիդա  Մաթավուս Բաբախանիին, Ռաֆիկ Զեյնալյանին և Ադրինե 
Ղարաբեյգիին ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գրիբոյեդովի փողոցի հ. 21/5 շենքի հ. 11 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ. 17092019-01-0109/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 102.5 քառ. մետր մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Գրիբոյեդովի փողոց, հ. 21/5 շենք, բն. 11/1 

2 

Սարգիս Ղազանջյան 
/լիազորված անձ/ 
Հրանտ Ղազանջյան 
/սեփականատեր/ 

Զարյան փողոց, հ. 78 հողամաս 

Հրանտ Ղազանջյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Զարյան փողոցի հ. 78 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ. 
03052019-01-0277/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 111.5 
քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Զարյան փողոց, 
հ. 78/4 

3 
Էդուարդ Մարուխյան 
 /լիազորված անձ/ 
Ռոզա Ամարյան 

Աղբյուր Սերոբի փողոց 
հ.48/6 

հողամաս 

Ռոզա Ամարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աղբյուր Սերոբի փողոց հ.48/6  հասցեում գտնվող բնակելի տան  
/վկ. հ.13032014-01-0095 / բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
494.6 քառ.մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Աղբյուր Սերոբի փողոց հ.48/8 

4 Արշակ Ադամյան 
Ն.Շենգավիթ 15-րդ փող. 

հ.11 
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի բաժանման 24.09.2019թ.հ. 6559 պայմանագրով, 
Արշակ Ադամյանին անցած Ն.Շենգավիթ 15-րդ փողոցի հ.11 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Ն.Շենգավիթ 
15-րդ փողոցի հ.11/2 

Page 1 of 3



5 
Գագիկ Ֆրանգուլյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռայա Ղազարյան 

Պարոնյան փողոց հ.1շենք, 
հ. 6 

բնակարան 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 18.09.2019թ. հ.20166 
վկայագրով, Ռայա Ղազարյանին փոխանցած ժառանգական 
գույքին՝ Պարոնյան փողոցի հ.1շենքի հ. 6 հասցեում գտնվող 
բնակարանին  տրամադրել հասցե՝ Պարոնյան փողոց հ.1 շենք, 
բն. 6/1 

6 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ. հ. 
2/1,2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ.հ. 2/1,2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն   
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.88 

7 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ. հ. 
2/1,2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ.հ. 2/1,2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն    
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.89 

8 
Կիմ Վահանյան  
 /լիազորված անձ/ 
Ռոզա Մուշլյան 

Նորքի այգիներ հ. 282 բնակելի տուն 
Ռոզա Մուշլյանին պատկանող Նորքի այգիներ հ. 282 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը / ինվ.20918/ տրամադրել հասցե՝ Արմենակ 
Արմենակյան փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.16/2 

9 Հարություն Այվազյան 
Քանաքեռի 6-րդ /Աբովյան/ 

փողոց,  հ.82 
բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության 31.07.2019թ. հ.14069 վկայագրով 
Հարություն Այվազյանին փոխանցված ժառանգական գույքին՝ 
Քանաքեռի 6-րդ /Աբովյան/ փողոցի հ.82 հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը տրամադրել հասցե՝Քանաքեռ 6-րդ փողոց, 5-րդ նրբանցք, 
հ.25 

10 
Արևիկ Փարվանյան 
/լիազորված անձ/ 
Ֆլորա և Վահրամ Մելիքսեթյաններ  

Ազատության պողոտա, 
նրբ.  հ.7ա  

բնակելի տուն 

 Ազատության պողոտայի  նրբանցքի  հ.7ա  հասցեում գտնվող 
բնակելի տանը (սեփ. վկ. հ. 443878 վկայական  և ըստ օրենքի 
ժառանգության իրավունքի 19.07.2014թ.  հ.4645 վկայագիր) 
տրամադրել հասցե՝ Ազատության պողոտա,  նրբանցք,  հ.7/1 

11 Աշխեն Բաբերյան 
Բադյուկովի փողոց, հ.1 և 
Ֆրունզեի փողոց, հ.8/5 

շինություններ և հողամաս 

Աշխեն Բաբերյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Բադյուկովի փողոցի հ.1 և Ֆրունզեի փողոցի հ.8/5 հասցեներում 
գտնվող շինություններին և հողամասին /սեփ. վկ. հ.2447784 
հ.1510179 և վկ. հ.15062017-01-0121/ ըստ միավորման հատակագծի 
տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Ֆրունզեի փողոց, հ.8/5 

12 Վանիկ Դավթյան Զարյան փողոց, հ.84 բնակելի տուն 

Վանիկ Դավթյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Զարյան փողոցի հ.84 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.18092019-01-0246/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
276.0քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Զարյան 
փողոց, 84/1 
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13 
Արաքսյա Վարդանյան, Անի Մաչանյան, 
Անուշ, Սուրեն, Անահիտ, Շուշան և 
Գայանե Դավթյաններ  

Գուսան Շերամի փողոց, 
հ.23 շենք, հ.26 

բնակարան 

Արաքսյա Վարդանյանին, Անի Մաչանյանին, Անուշ, Սուրեն, 
Անահիտ, Շուշան և Գայանե Դավթյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Գուսան Շերամի 
փողոցի հ.23 շենքի հ.26 բնակարանի /վկ. հ.31072019-01-0354/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 68.6քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Գուսան Շերամի փողոց, հ.23 շենք, 
բն.26/1 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    

Page 3 of 3


