
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «24» «02» 2020թ.h. 627-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 

Էդուարդ Մանուկյան 
/լիազորված անձ/ 
Ամալյա Գրիգորյան 
/սեփականատեր/ 

Սիլիկյան հին խճուղի, 
հ.18/3 և Լուկաշինի փողոց, 

հ.152/2 
հողամաս և շինություն 

Ամալյա Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Սիլիկյան հին խճուղու հ.18/3 և Լուկաշինի փողոցի հ.152/2 
հասցեներում գտնվող հողամասին և շինությանը /վկ. հ. 06022020-
01-0292 և հ.23122019-01-0236/, ըստ միավորման հատակագծի, 
տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Սիլիկյան հին խճուղի, հ.18/3 

2 Ժաննա Մկրտչյան և Արմեն Մալխասյան Գործկոմի փողոց, հ.10 շենք ավտոկայանատեղ 

Գործկոմի փողոցի հ.10 շենքում գտնվող 17.86քմ մակերեսով 
կառույցին՝ ավտոկայանատեղին /հիմք՝  Երևանի քաղաքապետի 
30.12.2019թ. հ.5025-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Ազատության 
պողոտա, նրբանցք, հ.10 շենք, ավտոկայանատեղ հ.1 

3 

Վազգեն Միրզոյան 
/լիազորված անձ/ 
Հենրի Խաչատուրյան, Լալիկ Սարին և 
Սևագ Վրեժ Կունդակջյաններ 

Գ. Հովսեփյան փողոց, 
հ.64/9 

հողամաս 

Հենրի Խաչատուրյանին, Լալիկ Սարին և Սևագ Վրեժ 
Կունդակջյաններին ընդհանուր բաժնային սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Գ. Հովսեփյան փողոցի հ.64/9 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ.19022020-01-0176/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մաս /հ.2/ տրամադրել հասցե՝ Գ. 
Հովսեփյան փողոց, հ.64/10 

4 

Ներսես Աղաբաբյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԱԿ ԸՆԴ ԱԿ ԲԻԼԴԻՆԳ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ 
ԼԻՄԻԹԵԴ» ընկերություն 
/սեփականատեր/ 

Մոսկովյան փողոց, հ.35 
շենք, հ.25 և հ.26 

բնակարան 

«ԱԿ ԸՆԴ ԱԿ ԲԻԼԴԻՆԳ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ ԼԻՄԻԹԵԴ» ընկերությանը 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Մոսկովյան փողոցի 
հ.35 շենքի հ.25 և հ.26 հասցեներում գտնվող բնակարաններին /վկ. 
հ.03102018-01-0021 և հ.03102018-01-0135/ ըստ միավորման 
հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Մոսկովյան 
փողոց, հ.35 շենք, բն.25-26 
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5 Արմինե Թորոսյան 
Գյուրջյան փողոց,  

հ.15/1 շենք, հ.4/1 և հ.32/1 
բնակարան 

Արմինե Թորոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գյուրջյան փողոցի հ.15/1 շենքի հ.4/1 և հ.32/1 հասցեներում գտնվող 
բնակարաններին /վկ. հ.10022020-01-0318 և հ.1002020-01-0220/ ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Գյուրջյան փողոց, հ.15/1 շենք, բն.4/1 

6 Արթուր Պետրոսյան 
Ծարավ Աղբյուրի փողոցին 
հարող տարածք և Ծարավ 
Աղբյուրի փողոց,  հ.133/2  

հողամաս 

Արթուր Պետրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ծարավ Աղբյուրի փողոցին հարող տարածքի և Ծարավ Աղբյուրի 
փողոցի  հ.133/2 հասցեներում գտնվող հողամասերին /սեփ. վկ. 
հ.2584653 և հ.2584654/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել 
մեկ միասնական հասցե՝ Ծարավ Աղբյուրի փողոց,  հ.133/2 

                            
 
 
 
                                                Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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