
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «21» «02» 2020թ.h. 589-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 
Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց, 
 հ. հ. 2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ.հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.07112019-01-
0031/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 4-
րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն.1 

2 
Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց, 
 հ. հ. 2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ.հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.07112019-01-
0031/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 4-
րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն.79 

3 

Նաիրա Միքայելյան 
/լիազորված անձ/ 
Սամվել Տիգրանյան 
/սեփականատեր/ 

Վ. Անտառային փողոց, 
հ.136/2 

նկուղ 

Սամվել Տիգրանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վերին Անտառային փողոցի հ.136/2 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ.07022020-01-0184/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 180.0քմ մակերեսով նկուղին տրամադրել հասցե՝ 
Վերին Անտառային փողոց, հ.136/7 

4 

Նաիրա Միքայելյան 
/լիազորված անձ/ 
Սամվել Տիգրանյան 
/սեփականատեր/ 

Վ. Անտառային փողոց, 
հ.136/2 

կինանկուղին 

Սամվել Տիգրանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վերին Անտառային փողոցի հ.136/2 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ.07022020-01-0184/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 475.1քմ մակերեսով կիսանկուղին տրամադրել 
հասցե՝ Վերին Անտառային փողոց, հ.136/8 
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5 

Նաիրա Միքայելյան 
/լիազորված անձ/ 
Սամվել Տիգրանյան 
/սեփականատեր/ 

Վ. Անտառային փողոց, 
հ.136/2 

բնակելի տուն 

Սամվել Տիգրանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վերին Անտառային փողոցի հ.136/2 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ.07022020-01-0184/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 332.7քմ մակերեսով մասին /2-րդ հարկ, 
ձեղնահարկ/ տրամադրել հասցե՝ Վերին Անտառային փողոց, 
հ.136/9 

6 Արթուր և Մուրադ Այվազյաններ 
Նորագավիթ 3-րդ փողոց, 

հ.14/2 
հողամաս 

Արթուր և Մուրադ Այվազյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Նորագավիթ 3-րդ 
փողոցի հ.14/2 հասցեում գտնվող, բաժանման հատակագծով 
ռանաձնացվող 230.1 քառ. մետր մակերեսով հողամասին /վկ. 
հ.23022018-01-0323/ տրամադրել հասցե՝ Նորագավիթ 3-րդ փողոց, 
հ.14/4 

7 Սերգեյ և Անահիտ Կիրակոսյաններ 
Ն. Շենգավիթ 1-ին փողոց, 

հ.49 
բնակելի տուն 

Սերգեյ և Անահիտ Կիրակոսյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Ն. Շենգավիթ 1-ին 
փողոցի հ.49 հասցեում գտնվող բնակելի տանը /սեփ. վկ. հ.2357434/ 
տրամադրել հասցե՝ Ն. Շենգավիթ 1-ին փողոց, հ.49/2 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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