
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «23» «01» 2020թ.h. h.185-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 
Ռուբիկ, Էդուարդ, Արա, Դավիթ 
Վարդանյաններ և Սուսաննա 
Մանասյան 

Արաբկիր 39-րդ փողոց, 
հ.1ա շենք, բն.44,45,46 

բնակարան 

Ռուբիկ, Էդուարդ, Արա, Դավիթ Վարդանյաններին և Սուսաննա 
Մանասյանին ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արաբկիր 39-րդ փողոցի հ.1ա շենքի հ.44,45,46 
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.027185/ տրամադրել 
հասցե՝ Արաբկիր 39-րդ փողոց, հ.1ա շենք, բն.44-46 

2 
Մերի Կարագյոզյան և Հայկ 
Սաքապետոյան 

Արտաշեսյան պողոտա, 
հ.85/12 և հ.85/15 

հողամաս 

Մերի Կարագյոզյանին և Հայկ Սաքապետոյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արտաշեսյան պողոտայի հ.85/12 և հ.85/15 հասցեներում գտնվող 
հողամասերին /վկ. հ. 08072019-01-0235 և հ.13122019-01-0229/, ըստ 
միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Արտաշեսյան պողոտա, հ.85/12 

3 Արտակ Ասատրյան 
Վ. Շենգավիթ 2-րդ փողոց, 

հ.3 շենք, բն.21,21ա 
բնակարան 

Ըստ օրենքի ժառանագության իրավունքի 17.01.2020թ.  հ.198 և հ.199 
վկայագրերեով Արտակ Ասատրյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Վ. Շենգավիթ 2-րդ փողոցի հ.3 շենքի հ. 21,21ա հասցեում 
գտնվող բնակարանին տրամադրել հասցե՝ Վ. Շենգավիթ 2-րդ 
փողոց, հ.3 շենք, բն.21/1 

4 

Արթուր Մարգարյան 
/լիազորված անձ/ 
Մարինե Առաքելյան 
/սեփականատեր/ 

Վիլնյուսի փողոց, հ.75 շենք, 
բն.104 

բնակարան 

Մարինե Առաքելյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վիլնյուսի փողոցի հ.75 շենքի հ.104 հասցեում գտնվող բնակարանի 
/վկ. հ.16122019-01-0229/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
40.48քմ մակերեսով  բնակարանին տրամադրել հասցե՝ Վիլնյուսի 
փողոց, հ.75 շենք, բն.104/1 

Page 1 of 3



5 
Արմեն Աբրահամյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՍՆԱՌՏ» ՍՊԸ 

Ա.Միկոյան փողոց հ.2/2 
շենք, հ.185 

տարածք 

«ՍՆԱՌՏ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ա.Միկոյան փողոցի հ.2/2 շենքի, հ.185 հասցեում գտնվող տարածքի 
/սեփ.վկ. հ.2869953/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 32.9 
քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Անաստաս 
Միկոյան փողոց հ.2/2 շենք,շինություն հ.185/1 

6 

Սամսոն Հակոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Կարեն Գասպարյան 
/սեփականատեր/ 

Գ-1 թաղամաս, Շիրազի 
փողոցին հարող տարածք 

հողամաս 

Կարեն Գասպարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գ-1 թաղամասի, Շիրազի փողոցին հարող տարածքում գտնվող 
հողամասին /սեփ. վկ. հ.2214162/ տրամադրել հասցե՝ Շիրազի 
փողոց, հ.35/5 

7 

Արսեն Համբարձումյան 
/լիազորված անձ/ 
Ծովինար Հովսեփյան 
/սեփականատեր/ 

Աճառյան փողոց, հ.37/20 և 
հ.37/56 

բնակելի տուն և հողամաս 

Ծովինար Հովսեփյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Աճառյան փողոցի հ.37/20 և հ.37/56 հասցեներում 
գտնվող բնակելի տանը և հողամասին /վկ. հ.22012019-01-0189 և 
հ.10012020-01-0235/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Աճառյան փողոց, հ.37/20 

8 

Վարդան Սարգսյան 
/լիազորված անձ/ 
Արման Աբրահամյան 
/սեփականատեր/ 

Արտաշեսյան պողոտա,  
հ.60ա շենք, բն.1 

բնակարան 

Արման Աբրահամյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արտաշեսյան պողոտայի հ.60ա շենքի, հ.1 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.16012020-01-0194/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 48.62քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Արտաշեսյան պողոտա, հ.60ա շենք, բն.1/2 

9 
Սերգեյ Մանուկյան 
 /լիազորված անձ/                 
Անահիտ Հակոբյան 

Թ. Նազարբեկյան 
թաղամաս, հ.18/8 

հողամաս 

Անահիտ Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թ. Նազարբեկյան թաղամաս հ. 18/8 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ.25042019-01-0101/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
400քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Նազարբեկյան 
թաղամաս, հ. 18/10 

10 Ժանետա Զակալաշվիլի 
Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս, 

հ.17/9 
շինություն 

Ժանետա Զակալաշվիլիին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դավթաշեն 4-րդ թաղամասի հ.17/9 հասցեում գտնվող 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 59.3քմ մակերեսով 
շինությանը /վկ. հ.2541213/ տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 4-րդ 
թաղամաս, հ.17/15 

11 
Սամվել Ալեքսանյան 
/լիազորված անձ/ 
Էլզա Միրիջանյան 

Կողբի 2-րդ փողոց, հ.1ա  բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 22.11.2019թ. հ.8358 
վկայագրով, Էլզա Միրիջանյանին անցած ժառանգական գույքին՝ 
Կողբի 2-րդ փողոցի հ.1ա հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Կողբի 2-րդ փողոց, հ.1/11 

12 
Նաիրա Միքայելյան 
/լիազորված անձ/ 
Սամվել Տիգրանյան 

Վերին Անտառային փողոց 
հ.136/2 և հ.136/5 

բնակելի տուն և հողամաս 

Սամվել Տիգրանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Վերին Անտառային փողոցի հ.136/2 և հ.136/5 հասցեներում գտնվող 
բնակելի տանը և հողամասին /վկ.հ.30122019-01-0603 և 
վկ.հ.20122019-01-0233/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել 
մեկ միասնական հասցե՝ Վերին Անտառային փողոց հ.136/2 
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13 
Լիանա Հովակիմյան 
/լիազորված անձ/ 
Գագիկ Հովակիմյան 

Ա.Շահինյան փողոց հ.95/1 հողամաս 

Գագիկ Հովակիմյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ա.Շահինյան փողոցի հ.95/1 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/սեփ.վկ. հ.2685828/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 115.0 
քառ.մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Ա.Շահինյան փողոց հ.95/2 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                    աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                                                          Վ. Խաչատրյան    
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