
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «21» «02» 2020թ.h. 592-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 

Սարգիս Սարգսյան 
/լիազորված անձ/ 
Հրանտ, Ամալյա և Միքայել 
Սարգսյաններ 
/սեփականատեր/ 

Նորքի 17-րդ փողոց, 1-ին 
նրբանցք, հ.12 

հողամաս 

Հրանտ, Ամալյա և Միքայել Սարգսյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Նորքի 17-րդ փողոցի 1-
ին նրբանցքի հ.12 հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. վկ. 
հ.2821051/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 461.33 քառ. 
մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նորքի 17-րդ 
փողոց, նրբանցք, հ.12/1 

2 Սպարտակ Օհանջանյան 
Նուբարաշեն «Մասիս-Ա» 

թաղամաս, հ.Ա-82 
շինություն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 07.02.2020թ. հ.268 
վկայագրով, Սպարտակ Օհանջանյանին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝ Նուբարաշեն «Մասիս-Ա» թաղամասի հ.Ա-
82 հասցեում գտնվող շինությանը /այգետնակ/ տրամադրել հասցե՝ 
Նուբարաշեն «Մասիս-Ա» այգեգործական տարածք, հ.79 

3 Ստեփան և Սամվել Գրիգորյաններ 
Սևքարեցի Սաքոյի 

/Արաբկիր 48-րդ/ փողոց, 
հ.1ա  

բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 17.05.2016թ. հ. 2060 և 
հ.2061 վկայագրերով, Ստեփան և Սամվել Գրիգորյաններին 
փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Սևքարեցի Սաքոյի /Արաբկիր 
48-րդ/ փողոցի հ.1ա հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել 
հասցե՝ Սևքարեցի Սաքոյի փողոց, հ.1/5 

4 
Գայանե Բաբայան 
/լիազորված անձ/ 
Ջուլիետտա Մեսրոբյան 

Պարոնյան փողոց, հ.9 տարածք 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 03.02.2020թ. հ.730 
վկայագրով, Ջուլիետտա Մեսրոբյանին անցած ժառանգական 
գույքին՝ Պարոնյան փողոցի, հ.9 հասցեում գտնվող կոշիկի 
վերանորոգման հ.3/53 կետի տարածքին տրամադրել հասցե՝ 
Պարոնյան փողոց, հ.9 շենք, շինություն հ.47 
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5 «ՎԱԼԵՄ»ՍՊԸ Լենինգրադյան փողոց հ.23 հողամաս 

«ՎԱԼԵՄ»ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Լենինգրադյան փողոցի հ.23 հասցեում գտնվող հյուրանոցի 
/սեփ.վկ. հ.2774843/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
2569.66 քառ.մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Լենինգրադյան փողոց հ.23/2 

6 Երեմ Հարությունյան 
Էստոնական փողոց, հ.25 

շենք 
արվեստանոց 

Երեմ Հարությունյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Էստոնական փողոցի հ.25 շենքում գտնվող արվեստանոցին /սեփ. 
վկ. հ.2160154/ տրամադրել հասցե՝ Էստոնական փողոց, հ.25 շենք, 
շինություն հ.74  

7 «ՄԺԹ ՖԻՐՄԱ» ՍՊԸ  Արցախի փողոց, հ.6 շենք տարածք 

«ՄԺԹ ՖԻՐՄԱ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արցախի փողոցի հ.6 շենքում գտնվող տարածքին 
/սեփ. վկ. հ.2829464/ տրամադրել հասցե՝ Արցախի փողոց, հ.6 շենք, 
շինություն հ.38 

8 «ԱՐՏՍՏՐՈՄ» ԲԲԸ Աշտարակի խճուղի, հ.47/21 հողամաս 

«ԱՐՏՍՏՐՈՄ» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աշտարակի խճուղու, հ.47/21 հասցեում գտնվող շինությունների 
/վկ. հ.30012017-01-0170/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
758.95քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Աշտարակի 
խճուղի, հ.61/8 

9 Հովհաննես Կարապետյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, հ.1/25 

և 1/26 
հողամաս 

Հովհաննես Կարապետյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի հ.1/25 և 1/26 հասցեներում 
գտնվող հողամասերին /վկ. հ.07022020-01-0101 և 07022020-01-0145/ 
ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ մասնական հասցե՝ 
Դավիթ Բեկի փողոց հ.1/25  

10 Ազատուհի Զուռնաչյան Բելինսկու փողոց, հ.39 բնակելի տուն 

Ազատուհի Զուռնաչյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Բելինսկու փողոցի հ.39 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան 2-րդ հարկին  /սեփ. վկ. 0275310/ տրամադրել հասցե՝ 
Բելինսկու փողոց, հ.39/5 

11 
Աստղիկ Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՄԱՐԱՇԻ ՀՐԱՇՔ» ՍՊԸ 

Գ. Հովսեփյան փողոց, հ.42, 
հ.42/1 և հ.42/2 

շինություն 

Գ. Հովսեփյան փողոցի հ.42, հ.42/1 և հ.42/2 հասցեներում  
կառուցվող թոնրատանը և բացօթյա ավտոկայանատեղին 
/հինք՝13.03.2019թ. հ.01/18-Կ-800-202 շինարարության 
թույլտվություն, վկ. հ.06052015-01-0151, հ.01082017-01-0148, 
հ.06052015-01-0152 և 13.03.2019թ. հ.01/18-05/1-Կ-800-142 նախագիծ/                                     
տրամադրել հասցե՝ Գ.Հովսեփյան փողոց, հ.42 

12 Ռուբեն և Աշոտ  Վարդանյաններ 
Նորքի 17-րդ փողոց, 1-ին 

նրբանցք, հ.20 
հողամաս 

Ռուբեն և Աշոտ  Վարդանյաններին  ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Նորքի 17-րդ փողոցի 1-
ին նրբանցքի հ.20 հասցեում բնակելի տան /վկ. հ.07112019-01-0243/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 295.42քմ. մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նորքի 17-րդ փողոց, նրբանցք, 
հ.20/3 
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13 
Հովսեփ Փասլիկյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռուզան Փասլիկյան  

Գագարինի փողոց, հ.1 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության և սեփականության իրավունքի 
06.02.2020թ. հ.196 և հ.197 վկայագրերով, Ռուզան Փասլիկյանին 
փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Գագարինի փողոցի հ.1 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը  տրամադրել հասցե՝ Գագարինի 
փողոց, հ.1/4 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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