
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «17» «02» 2020թ.h. 475-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 Գառնիկ Ասատրյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 7-

րդ փողոց, հ.37 
հողամաս 

Գառնիկ Ասատրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 7-րդ փողոցի հ.37 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.01072019-01-0037/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 150.30 քառ. մետր մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 7-րդ փողոց, հ.37/1 

2 Գառնիկ Ասատրյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 7-

րդ փողոց, հ.37 
հողամաս 

Գառնիկ Ասատրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 7-րդ փողոցի հ.37 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.01072019-01-0037/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 142.89 քառ. մետր մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 7-րդ փողոց, հ.37/2 

3 Կարեն Ավետիսյան 
Նոր Խարբերդի 

այգետարածք, 10-րդ փողոց 
հողամաս 

Նոր Խարբերդի այգետարածքի 10-րդ փողոցում գտնվող 600.0 քառ. 
մետր մակերեսով հողամասին /հիմք՝ «Հայաստանի ազգային 
արխիվ» ՊՈԱԿ-ի 21.01.2020թ. հ.Հ-311 տեղեկանք/  տրամադրել 
հասցե՝ Նոր Խարբերդի այգեգործական տարածք, 10-րդ փողոց, հ.48 
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4 Գարեգին Հովհաննիսյան  
Սիլիկյան թաղամաս, 4-րդ 
փողոցի հարևանությամբ 

հողամաս 

Սիլիկյան թաղամասի 4-րդ փողոցի հարևանությամբ գտնվող 398.06 
քառ. մետր մակերեսով հողամասին /հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
10.02.2020թ. հ.406-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Սիլիկյան 
թաղամաս, 4-րդ փողոց, հ.24/4 

5 Արթուր Ադամյան 
Ղազար Փարպեցու փողոց, 

հ.28 շենք, բն.5 
բնակարան 

Արթուր Ադամյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ղազար Փարպեցու փողոցի հ.28 շենքի հ.5 հասցեում գտնվող 
բնակարանի 2-րդ գույքային միավորին /հիմք՝ վկ. հ. 25122018-01-
0143 և 07.02.2020թ. հ.01/19-Ա-1015-20 ավարտական ակտ 
/շահագործման թույլտվություն// տրամադրել հասցե՝ Թումանյան 
փողոց, հ.31 շենք, բն.3/1 

6 
Գարրի,Արուսյակ,Արթուր և Արմեն 
Թադևոսյաններ 

Հովսեփ Էմինի /Վատուտին/ 
փողոց, հ.30 

բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 06.09.2017թ. հ.5513, հ.5514, 
հ.5515 վկայագրերի և 30.01.2020թ. հ.488 վկայագրով,  Գարրի, 
Արուսյակ, Արթուր և Արմեն Թադևոսյաններին անցած 
ժառանգական գույքին՝ Հովսեփ Էմինի /Վատուտին/ փողոցի, հ.30 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Հովսեփ 
Էմինի փողոց, հ.30/1 

7 Ռոբերտ Գրիգորյան 
Արարատյան փողոց, 

հ.117/13 
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 07.02.2020թ. հ.55 պայմանագրով, 
Ռոբերտ Գրիգորյանին կողմից ձեռք բերված, Արարատյան փողոցի 
հ.117/13 հասցեում գտնվող բնակելի տանը  տրամադրել հասցե՝ 
Արարատյան փողոց, հ.115/6 

8 Սերգեյ Շահբազյան 
Սարյան փողոց, հ.36 շենք, 

հ.3ա 
բնակարան 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 05.02.2020թ. հ. 227 
վկայագրով, Սերգեյ Շահբազյանին անցած Սարյան փողոցի հ.36 
շենքի հ.3ա հասցեում գտնվող բնակարանին տրամադրել հասցե՝ 
Սարյան փողոց, հ.36 շենք, բն. 3/1 

9 <<Ա. Խալաթյան վարժարան>>  ՍՊԸ Անդրանիկի փողոց, հ.131/9 հողամաս 

<<Ա. Խալաթյան վարժարան>>  ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Անդրանիկի փողոցի հ.131/9 հասցեում 
գտնվող շինության / վկ. հ.11022020-01-0073/, բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 506.4 քառ. մետր մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Անդրանիկի փողոց, հ.131/21 

10 <<Ա. Խալաթյան վարժարան>>  ՍՊԸ Անդրանիկի փողոց, հ.131/9 շինություն 

<<Ա. Խալաթյան վարժարան>>  ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Անդրանիկի փողոցի հ.131/9 հասցեում 
գտնվող շինության  /վկ. հ.11022020-01-0073/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին /հ.3/ տրամադրել հասցե՝ 
Անդրանիկի փողոց, հ.131/22 
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11 <<Ա. Խալաթյան վարժարան>>  ՍՊԸ Անդրանիկի փողոց, հ.131/9 շինություն 

<<Ա. Խալաթյան վարժարան>>  ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Անդրանիկի փողոցի հ.131/9 հասցեում 
գտնվող շինության / վկ. հ.11022020-01-0073/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին /հ.2/ տրամադրել հասցե՝ 
Անդրանիկի փողոց, հ.131/23 

12 
Ստեփան, Վեներա և Հոռոմսիմա 
Աբաջյաններ 

Թավրիզյան փողոց, հ. 22ա բնակելի տուն 

Ստեփան, Վեներա և Հոռոմսիմա Աբաջյաններին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Թավրիզյան 
փողոցի, հ. 22ա  հասցեում գտնվող բնակելի տանը /սեփ. վկ. 
հ.2279861/ տրամադրել հասցե՝ Թավրիզյան փողոց, հ.22/1 

13 Քնարիկ Ղազարյան Պարսեղովի փողոց, հ.37  բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի  առուվաճառքի 05.02.2020թ. հ.435 պայմանագրով, 
Քնարիկ Ղազարյանի կողմից ձեռք բերված Պարսեղովի փողոցի հ.37 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Կարապետյան փողոց, հ.38/1 

14 Աիդա Քաղցրիկյան Նորաշեն թաղամաս, հ.31 տարածք 

Անշարժ գույքի  առուվաճառքի 12.02.2020թ. հ.411 պայմանագրով 
Աիդա Քաղցրիկյանի  կողմից ձեռք բերված Նորաշեն թաղամասի 
հ.31 հասցեում գտնվող տարածքին տրամադրել հասցե՝ Նորաշեն 
թաղամաս, հ.31շենք, շինություն հ.127 

15 Աիդա Քաղցրիկյան Նորաշեն թաղամաս, հ.31 տարածք 

Անշարժ գույքի  առուվաճառքի 12.02.2020թ. հ.412 պայմանագրով 
Աիդա Քաղցրիկյանի կողմից ձեռք բերված Նորաշեն թաղամասի հ.31 
հասցեում գտնվող տարածքին տրամադրել հասցե՝ Նորաշեն 
թաղամաս, հ.31շենք, շինություն հ.128 

16 
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.5 

17 
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.64 
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18 

Տիգրան Գրիգորյան 
/լիազորված անձ/ 
Լիպարիտ Հովհաննիսյան 
/սեփականատեր/ 

Լենինգրադյան փողոց, 
հ.հ.23/16, 23/17 և 29/14 

հողամաս 

Լիպարիտ Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Լենինգրադյան փողոցի հ.հ.23/16, 23/17 և 29/14 
հասցեներում գտնվող հողամասերին /վկ. հ.11022020-01-0045, 
հ.11022020-01-0084 և հ.11022020-01-0273/ ըստ միավորման 
հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Լենինգրադյան 
փողոց, հ.29/14 

19 Գոհար Նազարյան 
Գ. Հասրաթյան 

/Լենինականի/ փողոց, հ.13 
շենք 

ավտոտնակ և 
կիսակառույց 

Գ. Հասրաթյան /Լենինականի/ փողոցի, հ.13 շենքին կից գտնվող 
ավտոտնակին և կիսակառույցին /Հիմք՝ Սեփականության և ըստ 
օրենքի ժառանգության իրավունքի 17.03.2017թ. հ.945 և հ.946 
վկայագրերով և Երևանի քաղաքապետի 07.02.2020թ. հ.370-Ա 
որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Գ. Հասրաթյան փողոց, հ.13/2 

20 Ինգա Հակոբյան 
Գյուլբենկյան փողոց, հ.19/5 

և հ.19/6 
շինություն 

Ինգա Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գյուլբենկյան փողոցի հ.19/5 և հ.19/6 հասցեներում գտնվող 
շինություններին /վկ. հ.09072019-01-0203 և հ.11122019-01-0165/ ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Գյուլբենկյան փողոց, հ.19/5 

                            
 
                                           
 
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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