
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «13» «12» 2019թ. h.4690-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 Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուհի, Մերի և Փիրուզա 
Հովհաննիսյաններ 
/սոփականատեր/ 

Սոֆիայի փողոց, նրբանցք 
հ.2 

բնակելի տուն 

Թագուհի, Մերի և Փիրուզա Հովհաննիսյանների կողմից, Սոֆիայի 
փողոցի, նրբանցքի հ.2 հասցեում կառուցող բլոկացված բնակելի 
տների /հիմք՝ 04.10.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-970-987 նախագիծ և վկ. 
հ.15112019-01-0298/ ճակատային հատվածից 2-րդ բնակելի տանը 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Սոֆիայի փողոց, նրբանցք, հ.2/1 

2. 

Արթուր Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուհի, Մերի և Փիրուզա 
Հովհաննիսյաններ 
/սոփականատեր/ 

Սոֆիայի փողոց, նրբանցք 
հ.2 

բնակելի տուն 

Թագուհի, Մերի և Փիրուզա Հովհաննիսյանների կողմից, Սոֆիայի 
փողոցի, նրբանցքի հ.2 հասցեում կառուցող բլոկացված բնակելի 
տների /հիմք՝ 04.10.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-970-987 նախագիծ և վկ. 
հ.15112019-01-0298/ ճակատային հատվածից 3-րդ բնակելի տանը 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Սոֆիայի փողոց, նրբանցք, հ.2/2 

3. 

Արթուր Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուհի, Մերի և Փիրուզա 
Հովհաննիսյաններ 
/սոփականատեր/ 

Սոֆիայի փողոց, նրբանցք 
հ.2 

բնակելի տուն 

Թագուհի, Մերի և Փիրուզա Հովհաննիսյանների կողմից, Սոֆիայի 
փողոցի, նրբանցքի հ.2 հասցեում կառուցող բլոկացված բնակելի 
տների /հիմք՝ 04.10.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-970-987 նախագիծ և վկ. 
հ.15112019-01-0298/ ճակատային հատվածից 4-րդ բնակելի տանը 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Սոֆիայի փողոց, նրբանցք, հ.2/3 

4. 

Արթուր Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուհի, Մերի և Փիրուզա 
Հովհաննիսյաններ 
/սոփականատեր/ 

Սոֆիայի փողոց, նրբանցք 
հ.2 

բնակելի տուն 

Թագուհի, Մերի և Փիրուզա Հովհաննիսյանների կողմից, Սոֆիայի 
փողոցի, նրբանցքի հ.2 հասցեում կառուցող բլոկացված բնակելի 
տների /հիմք՝ 04.10.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-970-987 նախագիծ և վկ. 
հ.15112019-01-0298/ ճակատային հատվածից 5-րդ բնակելի տանը 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Սոֆիայի փողոց, նրբանցք, հ.2/4 
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5. 

Արթուր Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուհի, Մերի և Փիրուզա 
Հովհաննիսյաններ 
/սոփականատեր/ 

Սոֆիայի փողոց, նրբանցք 
հ.2 

բնակելի տուն 

Թագուհի, Մերի և Փիրուզա Հովհաննիսյանների կողմից, Սոֆիայի 
փողոցի, նրբանցքի հ.2 հասցեում կառուցող բլոկացված բնակելի 
տների /հիմք՝ 04.10.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-970-987 նախագիծ և վկ. 
հ.15112019-01-0298/ ճակատային հատվածից 6-րդ բնակելի տանը 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Սոֆիայի փողոց, նրբանցք, հ.2/5 

6. 

Արթուր Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուհի, Մերի և Փիրուզա 
Հովհաննիսյաններ 
/սոփականատեր/ 

Սոֆիայի փողոց, նրբանցք 
հ.2 

բնակելի տուն 

Թագուհի, Մերի և Փիրուզա Հովհաննիսյանների կողմից, Սոֆիայի 
փողոցի, նրբանցքի հ.2 հասցեում կառուցող բլոկացված բնակելի 
տների /հիմք՝ 04.10.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-970-987 նախագիծ և վկ. 
հ.15112019-01-0298/ ճակատային հատվածից 7-րդ բնակելի տանը 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Սոֆիայի փողոց, նրբանցք, հ.2/6 

7. 

Արթուր Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուհի, Մերի և Փիրուզա 
Հովհաննիսյաններ 
/սոփականատեր/ 

Սոֆիայի փողոց, նրբանցք 
հ.2 

բնակելի տուն 

Թագուհի, Մերի և Փիրուզա Հովհաննիսյանների կողմից, Սոֆիայի 
փողոցի, նրբանցքի հ.2 հասցեում կառուցող բլոկացված բնակելի 
տների /հիմք՝ 04.10.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-970-987 նախագիծ/ 
ճակատային հատվածից 8-րդ  բնակելի տանը նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Սոֆիայի փողոց, նրբանցք, հ.2/7 

8. 

Արթուր Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուհի, Մերի և Փիրուզա 
Հովհաննիսյաններ 
/սոփականատեր/ 

Սոֆիայի փողոց, նրբանցք 
հ.2 

հողամաս 

Թագուհի, Մերի և Փիրուզա Հովհաննիսյաններին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Սոֆիայի 
փողոցի, նրբանցքի հ.2 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15112019-01-0298/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
87.3քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Սոֆիայի փողոց, 
նրբանցք, հ.2/8 

9. 

Արթուր Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Թագուհի, Մերի և Փիրուզա 
Հովհաննիսյաններ 
/սոփականատեր/ 

Սոֆիայի փողոց, նրբանցք 
հ.2 

հողամաս 

Թագուհի, Մերի և Փիրուզա Հովհաննիսյաններին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Սոֆիայի 
փողոցի, նրբանցքի հ.2 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15112019-01-0298/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
63.8քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Սոֆիայի փողոց, 
նրբանցք, հ.2/9 

10. Արմեն Սարգսյան 
Ա. Ավետիսյան փողոց, 
 հ.74 շենք, հ.31 և հ.31/1 

բնակարան 

Արմեն Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Ա. 
Ավետիսյան փողոցի հ.74 շենքի հ.31 և հ.31/1 հասցեներում գտնվող 
բնակարաններին /վկ. հ.08072019-01-0074 և հ.08072019-01-0079/ ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Ա. 
Ավետիսյան փողոց, հ.74 շենք, բն.31 

11. Իգոր Բաղրամյան Լևոնյան փողոց, հ. 40/1 հողամաս 

Իգոր Բաղրամյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Լևոնյան փողոցի հ. 40/1 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.11042012-01-0166/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 272.3 
քառ. մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Լևոնյան 
փողոց, հ. 40/5 
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12. Գառնիկ Մարկոսյան 
Նոր Խարբերդի 

այգետարածք, 85-րդ 
զանգված, հ. 34 

հողամաս 

Սեփականության և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
15.05.2019թ. հ. 1930 և հ.1931 վկայագրերով, Գառնիկ Մարկոսյանին 
փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Նոր Խարբերդի այգետարածքի 
85-րդ զանգվածի 500.0 քառ. մետր մակերեսով հ. 34 հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Նոր Խարբերդի այգեգործական տարածք, 1-ին 
փողոց, հ. 85/36 

13. Արսեն Մուդոյան և Ազգուշ Եղիազարյան  Մուշական փողոց, հ. 35ա     հողամաս 

Սեփականության և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
26.11.2019թ. հ. 9487 և հ. 9488 վկայագրերով, Արսեն Մուդոյանին և 
Ազգուշ Եղիազարյանին փոխանցված ժառանգական գույքին՝ 
Մուշականի փողոցի հ. 35 ա հասցեում գտնվող հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Մուշական 7-րդ փողոց, հ. 27 

14. 
 Հայկ Աբրահամյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռիմա Հովհաննիսյան 

Հաղթանակ 42-րդ 
տեղամաս, հ. 5,5ա և 4 

հողամաս 

Ռիմա Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ 42-րդ տեղամասի հ. 5,5ա և 4 հողամասին 
/հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 03.12.2019թ. հ.4502-Ա որոշում և վկ. 
հ.26112018-01-0234/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-
ին փողոց, հ.1/450 

15. 
Արայիկ Աբելյան 
/լիազորված անձ/ 
Սողոմոն Խլուշյան  

Օտյան փողոց, h. 80/1 բնակելի տուն 

Սողոմոն Խլուշյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Օտյան փողոցի հ. 80/1  հասցեում գտնվող բնակելի տան  /վկ. 
հ.04122019-01-0271/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 97.54 
քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Օտյան փողոց,       
հ. 80/3 

16. 
Արայիկ Աբելյան 
/լիազորված անձ/ 
Սողոմոն Խլուշյան  

Օտյան փողոց, հ. 80/1 օժանդակ շինության 

Սողոմոն Խլուշյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Օտյան փողոցի հ. 80/1  հասցեում գտնվող բնակելի տան  /վկ. 
հ.04122019-01-0271/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 62.9 
քառ.մետր մակերեսով օժանդակ շինությանը տրամադրել հասցե՝ 
Օտյան փողոց հ. 80/4 

17. 
Արայիկ Աբելյան 
/լիազորված անձ/ 
Սողոմոն Խլուշյան  

Օտյան փողոց, հ. 80/1 բնակելի տուն 

Սողոմոն Խլուշյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Օտյան փողոցի հ. 80/1  հասցեում գտնվող բնակելի տան  /վկ. 
հ.04122019-01-0271/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
123.29 քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Օտյան 
փողոց,հ. 80/5 

                            
 
                                           
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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