
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «18» «05» 2020թ.h. 1664-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 Գեղամ Սարգսյան 
Կոմիտասի պողոտա,  

հ.56 շենք 
նկուղ 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 11.05.2020թ. հ.1530 պայմանագրով 
Գեղամ Սարգսյանին նվիրված Կոմիտասի պողոտայի հ.56 շենքի 
նկուղին տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.56 շենք, 
շինություն հ.170 

2 
Արամայիս Ավետիսյան և Նաիրա 
Հովհաննիսյան 

Գ-1 թաղամաս, հ.4/47 հողամաս 

Արամայիս Ավետիսյանին և Նաիրա Հովհաննիսյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Գ-1 
թաղամասի հ.4/47 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.01032019-01-
0225/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 253.02քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Գ-1 թաղամաս, հ.4/87 

3 
 «ՀԵՆՐԻԿ ԻԳԻԹՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 
ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ 

Աբովյան փողոց, հ.11 շենք տարածք 
Աբովյան փողոցի հ. 11 շենքում գտնվող տարածքին /սեփ. վկ. 
հ.613856/  տրամադրել հասցե՝ Աբովյան փողոց, հ.11 շենք, 
շինություն հ.57 

4 Ալվինա Հովնանյան 
Շերամի փողոց, հ.113 շենք,  

հ.38-38ա 
բնակարան 

Ալվինա Հովնանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Շերամի փողոցի հ.113 շենքի հ.38-38ա հասցեում գտնվող 
բնակարանին /սեփ. վկ. հ.595378/ տրամադրել հասցե՝ Գուսան 
Շերամի փողոց, հ.113 շենք, բն.38 

5 
Միքայել Գասպարյան և Նարինե 
Բաբախանյան 

Իսահակյան փողոց, հ.24 
շենք, հ.10 

բնակարան 

Միքայել Գասպարյանին և Նարինե Բաբախանյանին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Իսահակյան 
փողոցի հ.24 շենքի հ.10 հասցեում գտնվող բնակարանի /վկ. 
հ.08052020-01-0153/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
58.53քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Իսահակյան փողոց, 
հ.24 շենք, բն.10/1  
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6 

Արա Փոթիկյան 
/լիազորված անձ/ 
Մանվել Վիրաբյան 
/սեփականատեր/ 

Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 
հ.18 շենք, հ.19 

բնակարան 

Մանվել Վիրաբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի հ.18 շենքի հ.19  հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ. 25022020-01-0183/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 39.9քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, հ.18 շենք, բն.19/1 

7 «ԵՐԿԱԹՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ  Գրիբոյեդովի փողոց, հ.60 արտադրամաս 
«ԵՐԿԱԹՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գրիբոյեդովի փողոցի  հ.60  հասցեում գտնվող 
արտադրամասին  / սեփ.վկ.հ.2279422 /տրամադրել հասցե՝ 
Գրիբոյեդովի փողոց, հ.58/2 

8 Սուսաննա Պետրոսյան 
Մուրացանի փողոց,      

հ.198 
բնակելի տուն 

Սուսաննա Պետրոսյանին սեփականության  իրավունքով 
պատկանող, Մուրացանի փողոցի  հ.198 հասցեում գտնվող 
բնակելի  տանը / սեփ.վկ. հ.4398 / տրամադրել հասցե՝ Մուրացանի 
փողոց, հ.198/1 

9 Ռոբերտ և Ամալյա Ալավերդյաններ Արաբկիր 33-րդ փողոց, հ.1 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի և սեփականության 
իրավունքի 20.01.2018թ. հ.303 և հ.304 վկայագրերով, Ռոբերտ և 
Ամալյա Ալավերդյաններին անցած ժառանգական գույքին՝ 
Արաբկիր 33-րդ փողոցի հ.1 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 33-րդ փողոց, հ.1/1 

10 
Նորանուշ Կարապետյան 
/լիազորված անձ/ 
Արմեն Կարապետյան 

Ձորափի փողոց, հ.40 շենք, 
հ.20 և հ.21 

տարածք 

Արմեն Կարապետյանին  սեփականության  իրավունքով 
պատկանող, Ձորափի փողոցի հ.40 շենքի  հ.20 և հ.21  հասցեներում 
գտնվող  տարածքներին /վկ. հ.15012016-01-0059 և վկ.հ.20072016-01-
0213/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել  մեկ միասնական 
հասցե՝ Ձորափի փողոց, հ.40 շենք, շինություն հ.20/1 

11 
Արա Պետրոսյան և Ռուզաննա 
Հովհաննիսյան 

Ա. Շահինյան /Ավան 14-րդ/ 
փողոց, 1-ին նրբանցք, 

հ.14/2 
բնակելի տուն 

Արա Պետրոսյանին և Ռուզաննա Հովհաննիսյանին ընդհանուր 
բաժնային  սեփականության  իրավունքով պատկանող, Ա. 
Շահինյան /Ավան 14-րդ/ փողոցի 1-ին նրբանցքի հ.14/2  հասցեում 
գտնվող  բնակելի տան /վկ. հ.07102016-01-0152/ բաժանման  
հատակագծով առանձնացվող 135.8 քառ.մետր մակերեսով մասին 
տրամադրել  հասցե՝ Ա. Շահինյան փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.14/7 

12 «ՕՐԴ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» ՍՊԸ 
Գրիբոյեդովի փողոց, հ.48 և 

հ.48/4   
շինություն և հողամաս  

«ՕՐԴ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գրիբոյեդովի փողոցի հ.48 և հ.48/4 հասցեներում 
գտնվող շինություններին և  հողամասին /վկ. հ.27122019-01-0413 և 
հ.23032020-01-0111/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Գրիբոյեդովի փողոց, հ.48 

13 Արմեն Վարդանյան 
Ս. Սաֆարյան փողոց, հ.18 

շենք, հ.20 և հ.20/1 
բնակարան 

Արմեն Վարդանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ս. Սաֆարյան փողոցի հ.18 շենքի հ.20 և հ.20/1 հասցեներում 
գտնվող բնակարաններին / վկ. հ.28022020-01-0188 և հ.17032020-01-
0047/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Ս. Սաֆարյան փողոց, հ.18 շենք, բն.20 
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14 «ԱԴԴՐԵՍՍ»  ՍՊԸ 
Հ. Ներսիսյան փողոց հ.18, 
հ.18/1 և Դավիթ Անհաղթի 
փողոց, հ.15/7 և հ.15/8 

հողամաս 

«ԱԴԴՐԵՍՍ»  ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հ. Ներսիսյան փողոցի հ.18, հ.18/1 և Դավիթ Անհաղթի փողոցի 
հ.15/7 և հ.15/8 հասցեներում գտնվող անշարժ գույքերի զբաղեցրած  
հողամասերին /վկ. հ.հ.25032020-01-0195, 25032020-01-0184, 
07052020-01-0062 և 07052020-01-0070/ ըստ միավորման 
հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Կարապետ 
Ուլնեցու փողոց, հ.45/1 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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