
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «22» «05» 2020թ.h. 1714-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 Հայկանուշ և Ագնեսա Չեքելեզյաններ  
Արցախի փողոց, հ.6/1 շենք, 

բն.20 
բնակարան 

Հայկանուշ և Ագնեսա Չեքելեզյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Արցախի փողոցի հ.6/1 
շենքի հ.20 հասցեում գտնվող բնակարանի /վկ. հ.14022020-01-0316 / 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 54.6քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Արցախի փողոց, հ.6/1 շենք, բն.20/1 

2 Արմեն Ներսիսյան Հաղթանակ թաղամաս, 43-3 հողամաս 

Արմեն Ներսիսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 43-3 հասցեում գտնվող հողամասին /հիմք՝ 
վկ. հ.13092019-01-0149 և  Երևանի քաղաքապետի 19.03.2020թ. 
հ.1063-Ա որոշում / տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին 
փողոց, հ.1/424 

3 Մարինե Հովհաննիսյան 
Հաղթանակի 11-րդ փողոց, 

հ.61 
հողամաս 

Մարինե Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակի 11-րդ փողոցի հ.61 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.02042019-01-0105/  բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 174.42քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Հաղթանակ թաղամաս, 11-րդ փողոց, հ.61/1 

4 Մերի Սեթաղյան Հաղթանակ թաղամաս, 48-8 հողամաս 

Մերի Սեթաղյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 48-8 հասցեում գտնվող հողամասին / վկ. 
հ.09032020-01-0231/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-
ին փողոց, հ.1/263 
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5 

Արամայիս Գրիգորյան 
/լիազորված անձ/ 
Գառնիկ Գրիգորյան 
/ սեփականատեր/ 

Արարատյան 1-ին 
զանգված, հ.18 շենք, բն.37 

բնակարան 

Գառնիկ Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արարատյան 1-ին զանգվածի հ.18 շենքի հ.37 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /սեփ.վկ. հ.081026/  բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 41.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Կուրղինյան փողոց, հ.1 շենք, բն.37/1 

6 

Արամայիս Գրիգորյան 
/լիազորված անձ/ 
Գառնիկ Գրիգորյան 
/ սեփականատեր/ 

Արարատյան 1-ին 
զանգված, հ.18 շենք, հ.37 

նկուղ 

Գառնիկ Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արարատյան 1-ին զանգվածի հ.18 շենքի հ.37 հասցեում գտնվող, 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 38.16քմ մակերեսով 
նկուղին /սեփ.վկ. հ.081026/ տրամադրել հասցե՝ Կուրղինյան փողոց, 
հ.1 շենք, շինություն հ.51 

7 

Արամայիս Գրիգորյան 
/լիազորված անձ/ 
Գառնիկ Գրիգորյան 
/ սեփականատեր/ 

Արարատյան 1-ին 
զանգված, հ.18 շենք, հ.37 

նկուղ 

Գառնիկ Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արարատյան 1-ին զանգվածի հ.18 շենքի հ.37 հասցեում գտնվող 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 19.94քմ մակերեսով 
նկուղին /սեփ.վկ. հ.081026/ տրամադրել հասցե՝ Կուրղինյան փողոց, 
հ.1 շենք, շինություն հ.52 

8 Լինա Թորոսյան 
Արզումանյան փողոց, հ.6 

շենք, բն.32 և բն.33 
բնակարան 

Լինա Թորոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արզումանյան փողոցի հ.6 շենքի հ.32 և հ.33 հասցեներում գտնվող 
բնակարաններին /վկ. հ.21022019-01-0193, 24072015-01-0174 և 
Երևանի քաղաքապետի 31.03.2020թ. հ.1254-Ա որոշում/, ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ մասնական հասցե՝ 
Արզումանյան փողոց, հ.6 շենք, բն.32-33 

9 Լևոն Թոքմաջյան 
Ավան 4-րդ փողոց, 4-րդ 

նրբանցք, հ.17 
բնակելի տուն 

Լևոն Թոքմաջյանին  սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ավան 4-րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքի հ.17 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ. 16032020-01-0299/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 15.8 քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Ավան 4-րդ փողոց, 4-րդ նրբանցք, հ.17/2 

10 Գայանե Հարությունյան 
Թ. Եղիազարյան փողոց, 

հ.42ա 
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 19.05.2020թ. հ.2261 պայմանագրով 
Գայանե Հարությունյանի կողմից ձեռք բերված, Թ. Եղիազարյան 
փողոցի հ.42ա հասցեում գտնվող  բնակելի տանը տրամադրել 
հասցե՝ Եղիազարյան փողոց, հ.42/2 

11 

Նարեկ Աբրահամյան 
/լիազորված անձ/ 
Գևորգ Մալոյան 
/սեփականատեր/ 

Գ. Հովսեփյան փողոցին 
հարող տարածք 

հողամաս 

Գևորգ Մալոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Գ. 
Հովսեփյան փողոցին հարող տարածքում գտնվող հողամասին 
/սեփ. վկ. հ.1291842/ տրամադրել հասցե՝ Գ. Հովսեփյան փողոց, 
հ.48/1 

12 Լենա Պետրոսյան 
Արշակունյաց պողոտա, 

հ.44/2 շենք, բն.50ա 
բնակարան 

Ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի 20.03.2020թ. հ.1269 
վկայագրով, Լենա Պետրոսյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Արշակունյաց պողոտայի հ.44/2 շենքի հ.50ա հասցեում 
գտնվող բնակարանին տրամադրել հասցե՝ Արշակունյաց պողոտա, 
հ.44/2 շենք, բն.50/1 
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13 
«ՆՈՐԻԿ ՏԵՐ-ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԵՎ 
ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ 

Վ. Վանթյան փողոց, հ.2/1 հողամաս 

«ՆՈՐԻԿ ՏԵՐ-ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ-ին 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Վ. Վանթյան փողոցի 
հ.2/1 հասցեում գտնվող շինությունների /վկ. հ.09072018-01-0199/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 16958212.45քմ 
մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Վանթյան փողոց, 
հ.2/5 

14 

Արման Մկրտչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԿԱԷՌ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Կոմիտասի պողոտա,  
հ.15 շենք, հ.178 

բնակարան 

«ԿԱԷՌ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Կոմիտասի պողոտայի հ.15 շենքի հ.178 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.20092019-01-0275/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 62.96քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.15 շենք, բն.178/1 

15 

Անի Մարտիրոսյան  
/լիազորված անձ/ 
Ռուդիկ Այդինյան 
/սեփականատեր/ 

Դավթաշեն 10-րդ փողոցի 
հարևանությամբ, հ. 18 

հողամաս 

Ռուդիկ Այդինյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 10-րդ փողոցի հարևանությամբ գտնվող հ.18 
հողամասին /վկ. հ.04022014-01-0144/ տրամադրել հասցե՝ 
Դավթաշեն 10-րդ փողոց, հ.19/5 

16 Անժելա Գյուրջյան Բագրևանդի փողոց, հ. 68/3 հողամաս 

Անժելա Գյուրջյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Բագրևանդի փողոցի հ. 68/3 հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. 
վկ. հ.2524315/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 102.4 քառ. 
մետր մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Բագրևանդի 
փողոց, հ.50/2 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    

Page 3 of 3


