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 Երևանի քաղաքապետի  
 «26» «03» 2020թ.h. 1208-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 

Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՊՐՈՋԵՔԹ ԴԻ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Արգիշտիի փողոց, հ.13 
շենք, հ.106 

ոչ բնակելի տարածք 

«ՊՐՈՋԵՔԹ ԴԻ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արգիշտիի փողոցի հ.13 շենքի հ.106 հասցեում գտնվող 
ոչ բնակելի տարածքի /վկ. հ. 28112019-01-0505/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 23.6 քառ. մետր մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Արգիշտիի փողոց, հ.13 շենք, շինություն հ.106/1 

2 Ժաննա Վլասենկո Թումանյան թաղամաս, 
հ.12/2 շենք, բն.22 

բնակարան 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 19.03.2020թ. հ.2023 և հ.2024 
պայմանագրերով, Ժաննա Վլասենկոյին նվիրած Թումանյան 
թաղամասի հ.12/2 շենքի հ.22 հասցեներում գտնվող 
բնակարաններին տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Թումանյան 
թաղամաս, հ.12/2 շենք, բն.22 

3 Հովհաննես Մկրտչյան Հաղթանակ թաղամաս, 
հ.50-9բ 

հողամաս 

Հովհաննես Մկրտչյանին  սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ թաղամասի, հ.50-9բ հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.14012020-01-0025 և Երևանի քաղաքապետի 
19.03.2020թ. հ.1064-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/306 

4 Արմեն Սարգսյան Հասրաթյան փողոց, հ.72/3 հողամաս 

Արմեն Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հասրաթյան փողոցի հ.72/3 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.18032020-01-0310/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
272.39քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Հասրաթյան 
փողոց, հ.16/4 



5 Արմեն Սարգսյան Հասրաթյան փողոց, հ.72/3 հողամաս 

Արմեն Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հասրաթյան փողոցի հ.72/3 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.18032020-01-0310/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
270.10քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Հասրաթյան 
փողոց, հ.16/5 

6 Ալեքսանդր Առաքելով 
Նոր Արեշի 8-րդ փողոց, 

հ.87 և հ.87/1 
բնակելի տուն 

Ալեքսանդր Առաքելովին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նոր Արեշի 8-րդ փողոցի հ.87 և հ.87/1 հասցեներում 
գտնվող բնակելի տներին /վկ. հ.19032020-01-0287 և վկ. հ.19032020-
01-0156/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Նոր Արեշի 8-րդ փողոց, հ.87 

7 Ռուզաննա Գևորգյան 
Մայիսի 9 փողոց, հ. 5 շենք, 

հ.12 
բնակարան 

Ռուզաննա Գևորգյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Մայիսի 9 փողոցի հ. 5 շենքի հ.12 հասցեում գտնվող 
բնակարանին /վկ. հ.05022019-01-0052 և Երևանի քաղաքապետի 
21.02.2020թ. հ.620-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Մայիսի 9 փողոց, 
հ. 5 շենք, բն.12/1 

8 
Էսֆիրա Համազասպյան, Տարոն, Տիգրան 
և Արտակ Ամիրխանյաններ 

Արաբկիրի 27-րդ փողոց հ.7 բնակելի տուն 

Էսֆիրա Համազասպյանին, Տարոն, Տիգրան և Արտակ 
Ամիրխանյաններին ընդհանուր բաժնային սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Արաբկիրի 27-րդ փողոցի հ.7 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը /վկ. հ.12032020-01-0317/ տրամադրել 
հասցե՝ Արաբկիրի 27-րդ փողոց հ.7/6 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
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