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 Երևանի քաղաքապետի  
 «08» «01» 2020թ. 1-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 Կարեն Հարությունյան 
Մյասնիկյան պողոտա, 

հ.53/1 
հողամաս 

Կարեն Հարությունյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Մյասնիկյան պողոտային հ.53/1 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.18122019-01-0251/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 235.93քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Մյասնիկյան պողոտա, հ.53/2 

2 Էլմիրա Վարդանյան  Թևոսյան փողոց, հ.3/1 շինություն 
Էլմիրա Վարդանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թևոսյան փողոցի հ.3/1 հասցեում գտնվող շինություններին /վկ. 
հ.19122019-01-0060/ տրամադրել հասցե՝ Թևոսյան փողոց, հ.12/3 

3 

Արման Թավադյան 
/լիազորված անձ/ 
Լիանա Սահակյան 
/սեփականատեր/ 

Գ. Հովսեփյան փողոցին 
հարող տարածք 

հողամաս 

Լիանա Սահակյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գ. Հովսեփյան փողոցին հարող տարածքում գտնվող հողամասին 
/սեփ. վկ. հ.2090647/ տրամադրել հասցե՝ Գ. Հովսեփյան փողոց, 
հ.48/4 

4 Լևոն Մոսինյան և Լամարա Իսախանյան 
Դավթաշեն 10-րդ փողոց, 

հ.2/4 
հողամաս 

Լևոն Մոսինյանին և Լամարա Իսախանյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավթաշեն 
10-րդ փողոցի հ.2/4 հասցեում գտնվող հողամասի /սեփ. վկ. 
հ.2650487/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 427.12քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Աղաբաբյան փողոց, հ.1/3 

5 
Հասմիկ Ղազարյան և Հրաչյա 
Համբարձումյան 

Ավան 6-րդ փողոց, 1-ին 
նրբանցք, հ.20 

հողամաս 

Ավան 6-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի հ.20 հասցեում գտնվող 
հողամասին /սեփ.վկ. հ.2159166 և անշարժ գույքի բաժնեմասի 
նվիրատվության 25.12.2019թ. հ.6710 պայմանագիր/ տրամադրել 
հասցե՝ Ավան 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, հ.20/5 
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6 Մակար և Սամվել Հակոբյաններ Սարի թաղ 4-րդ փողոց հ.19 հողամաս 

Մակար և Սամվել Հակոբյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող Սարի թաղի 4-րդ 
փողոցի հ.19 հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. վկ. հ.2385777/ 
բաժանման  հատակագծով առանձնացվող 339.38 քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Սարի թաղ 4-րդ փողոց հ.19/1 

7 Մերի Մարտիրոսյան 
Բաղյան փողոց, 1-ին 

նրբանցք, հ.2 շենք, հ.42 և 
հ.43 

բնակարան 

Մերի Մարտիրոսյանին  սեփականության իրավունքով պատկանող 
Բաղյան փողոցի 1-ին նրբանցքի հ.2 շենքի, հ.42 և հ.43 հասցեներում 
գտնվող բնակարաններին /վկ. հ.26122019-01-0211 և վկ. հ.26122019-
01-0127/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Բաղյան փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.2 շենք, բն. 
հ.42-43 

8 Վլադիմիր Դովլաթյան «Մուշ» թաղամաս, հ.30 հողամաս 

Վլադիմիր Դովլաթյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, «Մուշ» թաղամասի հ.30 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ.19112019-01-0155/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
162.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ «Մուշ» թաղամաս, 
հ.30/2 

9 Սուրիկ Ասլանյան Մուրացանի փողոց, հ.219/1 բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի բաժանման և առանձնացվող մասի նվիրատվության 
26.12.2019թ. հ.6592 խառը պայմանագրով, Սուրիկ Ասլանյանին 
անցած Մուրացանի փողոց հ.219/1 հասցեում գտնվող 39.76 քառ. 
մետր մակերեսով բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Մուրացանի 
փողոց, հ.219/2 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    

Page 2 of 2


