
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «14» «02» 2020թ.h. 459-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 Վրեժ Գրիգորյան 
Ա. Խաչատրյան փողոց, 

հ.31/1 շենք, բն.28 
բնակարան 

Վրեժ Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Ա. 
Խաչատրյան փողոցի հ.31/1 շենքի հ.28 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.20012020-01-0216/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 50.96 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Ա. Խաչատրյան փողոց, հ.31/1 շենք, բն.28/1 

2 
Կառլեն Շահմուրադյան 
/լիազորված անձ/ 
Անահիդ Աբադս 

Արաբկիր 33-րդ փողոց, հ.5 բնակելի տուն 

Տարաժամկետումով անշարժ գույքի առուվաճառքի 31.01.2020թ. 
հ.544 պայմանագրով, Անահիդ Աբադսի կողմից ձեռք բերված 
Արաբկիր 33-րդ փողոցի հ.5 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 33-րդ փողոց, հ.5/1 

3 Սամվել Կոնդյան 
Դավթաշեն 2-րդ փողոց, 

հ.36/1 
օժանդակ շինություն 

Սամվել Կոնդյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 2-րդ փողոցի հ.36/1 հասցեում գտնվող, բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող օժանդակ շինությանը /սեփ. վկ. 
հ.2677179/ տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 2-րդ փողոց, հ.36/3 

4 Սվետլանա Մովսիսյան 
Նոր Խարբերդի 

այգետարածք, 8-րդ փողոց, 
հ.34 

հողամաս 

Սվետլանա Մովսիսյանին հատկացված, Նոր Խարբերդի 
այգետարածքի 8-րդ փողոցի 500.0 քառ. մետր մակերեսով հ.34 
հողամասին /հիմք՝ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի 
13.01.2020թ. հ. Հ-21674 տեղեկանք/ տրամադրել հասցե՝ Նոր 
Խարբերդի այգեգործական տարածք, 8-րդ փողոց, հ.88 

Page 1 of 3



5 
Ստեփան Սողոմոնյան և Սոնա 
Իսախանյան 

Նալբանդյան փողոց, հ.3 
շենք, բն.5 

բնակարան 

Ստեփան Սողոմոնյանին և Սոնա Իսախանյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Նալբանդյան 
փողոցի հ.3 շենքի հ.5 հասցեում գտնվող բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 45.22քմ մակերեսով բնակարանին /վկ. հ.05022020-
01-0186/ տրամադրել հասցե՝ Նալբանդյան փողոց, հ.3 շենք, բն.5/1 

6 
Ստեփան Սողոմոնյան և Սոնա 
Իսախանյան 

Նալբանդյան փողոց, հ.3 
շենք, բն.5 

բնակարան 

Ստեփան Սողոմոնյանին և Սոնա Իսախանյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Նալբանդյան 
փողոցի հ.3 շենքի հ.5 հասցեում գտնվող բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 38.94քմ մակերեսով բնակարանին /վկ. հ.05022020-
01-0186/ տրամադրել հասցե՝ Նալբանդյան փողոց, հ.3 շենք, բն.5/2 

7 Խաթունա Մամոեվա 
Չեխովի փողոց, հ.17/10 և 

հ.17/11 
շինություն 

03.02.2020թ. հ.01/19-Մ-801-14 ավարտական ակտի /շահագործման 
թույլտվություն/ համաձայն Խաթունա Մամոեվայի կողմից, Չեխովի 
փողոցի հ.17/10 և հ.17/11 հասցեներում կառուցված շինությանը 
տրամադրել հասցե՝ Չեխովի փողոց, հ.17/10 

8 Կարեն Մանուկյան Թևոսյան փողոց, հ.95 հողամաս 

Կարեն Մանուկյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թևոսյան փողոցի հ.95 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ.10112016-01-0177/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
163.01քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Թևոսյան փողոց, 
հ.9/8 

9 Զավեն Բադալյան 
Նոր Խարբերդի 

այգետարածքի 25-րդ 
փողոց, հ.39 

հողամաս 

Զավեն Բադալյանին հատկացված Նոր Խարբերդի այգետարածքի, 
25-րդ փողոցի հ.39 հողամասին  /հիմք՝«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՐԽԻՎ» ՊՈԱԿԻ 23.12.2019թ. հ.Հ-21716 տեղեկանք/ տրամադրել 
հասցե՝ Նոր Խարբերդի այգեգործական տարածք, 25-րդ փողոց, հ.39 

10 Գագիկ Իսպիրյան Համբարձումյան փողոց, հ.8 տարածք 

Երևանի քաղաքապետի 21.01.2020թ. հ.149-Ա որոշմամբ օրինական 
ճանաչված, Համբարձումյան փողոցի հ.8 շենքում Գագիկ 
Իսպիրյանի կողմից ինքնակամ կառուցված 33.4քմ մակերեսով 
կառույցին /տարածք/ տրամադրել հասցե՝ Համբարձումյան փողոց, 
հ.8 շենք, շինություն հ.49 

11 Կարապետ Տոնոյան Մարտիկյան փողոց, հ.29 բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի բաժանման 07.02.2020թ. հ.564 պայմանագրով, 
Կարապետ Տոնոյանին անցած Մարտիկյան փողոցի, հ.29 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Մարտիկյան փողոց, 
հ.29/1 

12 
Շուշանիկ Վարդանյան 
/լիազորված անձ/ 
Գայանե Ավագյան 

Շինարարների փողոց, հ.25 
շենք, հ.29 

տարածք 

Գայանե Ավագյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Շինարարների փողոցի հ.25 շենքի հ.29 հասցեում գտնվող 
տարածքի /վկ.հ.05092019-01-0188/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 79.3 քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Շինարարների փողոց, հ.25 շենք, շինություն հ.29/1 
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13 
Էլինա Թամոյան  
 

Շ. Կուրղինյան փողոց հ.29 
շենք, հ.16 

բնակարան 

Էլինա Թամոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Շ. 
Կուրղինյան փողոցի 29 շենքի, հ.16 հասցեում գտնվող բնակարանի 
/վկ. հ.07022020-01-0309/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
46.4քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Կուրղինյան փողոց, 
29 շենք, հ.16/1 

14 Արսեն Ֆանյան Աճառյան փողոց հ.35/97 հողամաս 

Արսեն Ֆանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աճառյան փողոցի հ.35/97 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ.24012020-01-0270/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
293.17քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Աճառյան փողոց, 
հ.35/98 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                   աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                                               Վ. Խաչատրյան    

Page 3 of 3


