
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «18» «11» 2019թ. h.4279-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. 

Արթուր Բալասերյան 
/լիազորված անձ/ 
Սուրեն Գալստյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ 46-րդ 
տեղամաս, հ.2ա 

հողամաս 

Սուրեն Գալստյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ 46-րդ տեղամասի հ.2ա հասցեում գտնվող հողամասին 
/վկ. հ. 08042019-01-0093 և Երևանի քաղաքապետի 04.11.2019թ. 
հ.4130-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին 
փողոց, հ. 1/182 

2. Հայրիկ Հակոբյան 
Նուբարաշեն «Մասիս-Ա» 

այգետարածք, հ.365  
հողամաս 

Հայրիկ Հակոբյանին հատկացված, Նուբարաշեն «Մասիս-Ա» 
այգետարածքի հ.365 հասցեում գտնվող 525.0 քառ. մետր 
մակերեսով հողամասին /հիմք`«Հայաստանի ազգային արխիվ» 
ՊՈԱԿ-ի 16.05.2019թ. հ. Հ-8091 տեղեկանք/ տրամադրել հասցե՝ 
Նուբարաշեն «Մասիս-Ա» այգեգործական տարածք, հ.365 

3. Վիլհելմ և Վիգեն Բենիամինյաններ Անտառային փողոց, հ. 132 բնակելի տուն 

Անտառային փողոցի հ. 132 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
/հիմք՝ ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 02.04.2019թ. հ.1689 և 
հ.1691 վկայագրեր և Երևանի քաղաքապետի 09.09.2019թ. հ. 3273-Ա 
որոշում /տրամադրել հասցե՝ Անտառային փողոց, հ.132/1  

4. 

Արմեն Ալեքսանյան 
/լիազորված անձ/ 
Լենա Բաղդասարյան 
/սեփականատեր/ 

Րաֆֆու փողոց, հ.23 շենք, 
հ.1 

արվեստանոց 

Լենա Բաղդասարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Րաֆֆու փողոցի հ.23 շենքի /1-ին հարկ/ հ.1 հասցեում 
գտնվող արվեստանոցին /սեփ. վկ. հ.001709/ տրամադրել հասցե՝ 
Րաֆֆու փողոց, հ.23 շենք, շինություն հ.41 
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5. 
Արթուր Մելկումյան 
/լիազորված անձ/ 
Միրցա  Աբրահամյան 

Ն. Շենգավիթ 4-րդ փողոց, 
հ.33 

շինություն 

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
25.06.2018թ. հ.ԵՇԴ/2815/02/17 վճռով Միրցա Աբրահամյանին 
անցած Ն. Շենգավիթ 4-րդ փողոցի հ.33 հասցեում գտնվող 75.9քմ 
մակերեսով շինությանը տրամադրել հասցե՝Ն. Շենգավիթ 4-րդ 
փողոց, հ.33/1 

6. 
Լուսինե Գրիգորյան և Արթուր 
Ադիբեկյան 

Մոլդովական փողոց, հ.50/3 
շենք, բն.46/1 և բն.46/2 

բնակարան 

Լուսինե Գրիգորյանին և Արթուր Ադիբեկյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության և սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Մոլդովական փողոցի հ.50/3 շենքի հ.46/1 և հ.46/2 
հասցեներում գտնվող բնակարաններին /վկ. հ.11112019-01-0028 և 
հ.11112019-01-0239/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Մոլդովական փողոց, հ.50/3 շենք, բն.46 

7. 

Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Մարշալ Բաղրամյան 
պողոտա, հ.59 շենք, հ.124 

բնակարան 

«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի հ.59 շենքի հ.124 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.12112019-01-0351/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մաս.2 տրամադրել հասցե՝ Մարշալ 
Բաղրամյան պողոտա, հ.59 շենք, բն.124/1 

8. 

Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Մարշալ Բաղրամյան 
պողոտա, հ.59 շենք, հ.124 

բնակարան 

«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի հ.59 շենքի հ.124 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.12112019-01-0351/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մաս.3 տրամադրել հասցե՝ Մարշալ 
Բաղրամյան պողոտա, հ.59 շենք, բն.124/2 

9. 

Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Մարշալ Բաղրամյան 
պողոտա, հ.59 շենք, հ.124 

բնակարան 

«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի հ.59 շենքի հ.124 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.12112019-01-0351/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մաս.4 տրամադրել հասցե՝ Մարշալ 
Բաղրամյան պողոտա, հ.59 շենք, բն.124/3 

10. 

Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Մարշալ Բաղրամյան 
պողոտա, հ.59 շենք, հ.124 

բնակարան 

«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի հ.59 շենքի հ.124 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.12112019-01-0351/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մաս.5 տրամադրել հասցե՝ Մարշալ 
Բաղրամյան պողոտա, հ.59 շենք, բն.124/4 

11. 

Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Մարշալ Բաղրամյան 
պողոտա, հ.59 շենք, հ.124 

բնակարան 

«ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի հ.59 շենքի հ.124 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.12112019-01-0351/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մաս.6 տրամադրել հասցե՝ Մարշալ 
Բաղրամյան պողոտա, հ.59 շենք, բն.124/5 

Page 2 of 4



12. 
 Կարեն Հայրապետյան և Անժիկ 
Շահբազյան 

Մարկվարտի փողոց, հ.65բ բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 07.06.2019թ. հ.3960 և հ.3961 
վկայագրերով Կարեն Հայրապետյանին և Անժիկ Շահբազյանին 
փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Մարկվարտի փողոցի հ.65 բ 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Մարկվարտի փողոց, հ.65/2 

13. Համլետ Հարոյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 

3-րդ փողոց, հ.92 
հողամաս 

Համլետ Հարոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 3-րդ փողոցի հ.92 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.15082012-01-1094/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 300.0 քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Հաղթանակ թաղամաս, 3-րդ փողոց, հ.92/2 

14. Ռազմիկ Ենգիբարյան 
Հաղթանակ 62-րդ 
տեղամաս, հ.4ա 

հողամաս 

Ռազմիկ Ենգիբարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ 62-րդ տեղամասի հ.4ա հողամասին /վկ. 
հ.19112014-01-0123 և Երևանի քաղաքապետի 30.09.2019թ. հ. 3517-Ա 
որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, 
հ.1/181 

15. Լուսինե Համբարձումյան 
Նոր Արեշ 35-րդ փողոց, 
հ.127/2 շենք, բն.721,723 

բնակարան 

Լուսինե Համբարձումյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նոր Արեշ 35-րդ փողոցի, հ.127/2 շենքի, հ.721,723 
հասցեում գտնվող բնակարանի /հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
04.11.2019թ. հ. 4070-Ա որոշում և վկ. հ.19072019-01-0076/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ Նոր 
Արեշ 35-րդ փողոց, հ.127/2 շենք, բն.721 

16. Լուսինե Համբարձումյան 
Նոր Արեշ 35-րդ փողոց, 
հ.127/2 շենք, բն.721,723 

բնակարան 

Լուսինե Համբարձումյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նոր Արեշ 35-րդ փողոցի, հ.127/2 շենքի, հ.721,723 
հասցեում գտնվող բնակարանի  /հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
04.11.2019թ. հ. 4070-Ա որոշում և վկ. հ.19072019-01-0076/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ Նոր 
Արեշ 35-րդ փողոց, հ.127/2 շենք, բն.723 

17. Սիրանուշ Ալեքսանյան 
Սարի թաղ 12-րդ փողոց,  

հ.31 
բնակելի տուն 

Սիրանուշ Ալեքսանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սարի թաղ 12-րդ փողոցի հ.31 հասցեում գտնվող, 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 62.9քմ մակերեսով 
բնակելի տանը /վկ. հ.15082019-01-0084/ տրամադրել հասցե՝ Սարի 
թաղ 12-րդ փողոց, հ.31/2 

18. Արա Բաղդասարյան 
Դավթաշեն 1-ին և 2-րդ 
թաղամասին հարող 
տարածքում հ.19  

հողամաս 

Արա Բաղդասարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 1-ին և 2-րդ թաղամասին հարող տարածքում գտնվող 
հ.19 հողամասին /սեփ. վկ. հ.1129040/  տրամադրել հասցե՝ 
Աղաբաբյան փողոց, հ.23/10 
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19. Շահեն Դալլաքյան 
Տ. Պետրոսյան փողոց,  

հ.23/1ա 
բնակելի տուն 

Շահեն Դալլաքյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Տ. Պետրոսյան փողոցի հ.23/1ա հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
/սեփ. վկ. հ.1638564/ տրամադրել հասցե՝ Տ. Պետրոսյան փողոց, 
հ.21/3 

20. Մարինե Գևորգյան Շահումյան 4-րդ փող. հ.69 բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի մասի առանձնացման և առանձնացվող մասի  
նվիրատվության  30.10.2019թ. հ.9423 պայմանագրով, Մարինե 
Գևորգյանին նվիրաբերված Շահումյան 4-րդ փողոցի հ.69 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Շահումյան 4-րդ 
փողոց հ.69/2 

21. Հայկ Մարդանյան 
Հաղթանակ 34-րդ 
տեղամաս, հ.3 

հողամաս 

Հայկ Մարդանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ 34-րդ տեղամասի հ.3 հացեում գտնվող հողամասին 
/Հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 04.11.2019թ. հ.4081-Ա որոշում և վկ. 
հ.05092019-01-0239/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 2-
րդ փողոց, հ.50/6 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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