
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «10» «01» 2020թ. h.5-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 
Վանյա Աթաբեկյան, Նաիրա 
Հովհաննիսյան և Անահիտ Բեկյան  

Վահր. Փափազյան փողոց, 
հ.17 շենք, հ.21-22 

ոչ բնակելի տարածք 

Վանյա Աթաբեկյանին, Նաիրա Հովհաննիսյանին և Անահիտ 
Բեկյանին ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վահր. Փափազյան փողոցի հ.17 շենքի հ.21-22 
հասցեում գտնվող ոչ բնակելի տարածքին /վկ. հ. 02122015-01-0085/ 
տրամադրել հասցե՝ Վահր. Փափազյան փողոց, հ.17 շենք, 
շինություն հ.21,22 

2 

Ինարա Գալստյան 
/լիազորված անձ/ 
Վարուժան Ոսկանյան 
/սեփականատեր/ 

Արշակունյաց պողոտա, 
հ.44 

արվեստանոց 

Վարուժան Ոսկանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արշակունյաց պողոտայի հ.44 հասցեում գտնվող 
արվեստանոցին /սեփ. վկ. հ.2181893/ տրամադրել հասցե՝ 
Արշակունյաց պողոտա, հ.44 շենք, շինություն հ.36 

3 

Րաֆֆի Նալչաջյան 
/լիազորված անձ/ 
Գագիկ Նալչաջյան 
/սեփականատեր/  

Մինսկի փողոց, հ.15 հողամաս 

Գագիկ Նալչաջյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մինսկի փողոցի հ.15 հասցեում գտնվող հողամասին /վկ. 
հ.14082012-01-2694/ տրամադրել հասցե՝ Մինսկի փողոց, հ. 13/2 

4 Կարեն Հովհաննիսյան «Մուշ» թաղամաս, հ.14 հողամաս 

Կարեն Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, «Մուշ» թաղամասի հ.14 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ.23122019-01-0010/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող  
մասին /մաս հ.2/ տրամադրել հասցե՝ «Մուշ» թաղամաս, հ.14/1 
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5 Նելլի Ստեփանյան 
Ծխախոտագործների 

փողոց հ.8 
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի /բնակելի տուն/ նվիրատվության 27.12.2019թ. 
հ.13859  պայմանագրով, Նելլի Ստեփանյանին նվիրաբերված 
Ծխախոտագործների փողոցի հ.8 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Ծխախոտագործների փողոց հ.8/1 

6 Լուսինե Աբովյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 
50-րդ տեղամաս, հ.9ա  

հողամաս 

Լուսինե Աբովյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 50-րդ տեղամասի հ.9ա հասցեում գտնվող 
հողամասին /հիմք՝ վկ. հ.27112019-01-0222 և Երևանի 
քաղաքապետի 27.12.2019թ. հ.4949-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ 
Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց,  հ.1/305 

7 Մարատ Դաշտոյան 
Մաշտոցի պողոտա հ.43 

շենք, հ.38 և հ.1 
տարածք 

24.12.2019թ. հ.01/19-Դ-2964-470 ավարտական ակտի 
/շահագործման թույլտվություն/ համաձայն, Մարատ Դաշտոյանի 
կողմից Մաշտոցի պողոտայի հ.43 շենքի հ.38 և հ.1 հասցեներում 
վերակառուցված տարածքներին տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Մաշտոցի պողոտա, հ.43 շենք, շինություն հ.1 

8 Ալբերտ Գրիգորյան Թբիլիսյան խճուղի, հ.27/1 հողամաս 

Ալբերտ Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թբիլիսյան խճուղի հ.27/1 հասցեում գտնվող շինությունների /սեփ. 
վկ. հ.2189565/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 3791.5քմ 
մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Թբիլիսյան 
խճուղի, հ.27/3 

9 
 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպություն 

Արշակունյաց պողոտա,  հ.5 
շենք, հ.1 

տարածք 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
Հասարակական կազմակերպությանը սեփականության 
իրավունքով պատկանող Արշակունյաց պողոտայի հ.5 շենքի հ.1 
հասցեում գտնվող վարչական շենքի /վկ. հ.25122019-01-0335/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 190.9քմ մակերեսով 
տարածքին  տրամադրել հասցե՝ Արշակունյաց պողոտա հ.5 շենք, 
շինություն հ.1/1 

10 Լյուդվիգ Ղարիբյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 

18-րդ փողոց, 3-րդ նրբանցք, 
հ.6 

հողամաս 

Լյուդվիգ Ղարիբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 18-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի հ.6 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ.08052019-01-0274/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 198.58 քառ. մետր մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 18-րդ փողոց, 3-րդ 
նրբանցք, հ.6/1 

                                                                      
 
                                   Երևանի քաղաքապետարանի   
                                   աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                                            Վ. Խաչատրյան    
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