
                             
        
 
 
                                                                                                                                                                                    Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «06» «07» 2020թ.h. 2021-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 

Տիգրան Սարգսյան 
/լիզորված անձ/ 
Սեդա Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս,  
1-ին փողոց, հ.1/170 

հողամաս 

Սեդա Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ թաղամասի 1-ին փողոցի հ.1/170 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.05112019-01-0148/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 371.56քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, 
հ.1/208 

2 

Տիգրան Սարգսյան 
/լիզորված անձ/ 
Սեդա Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս,  
1-ին փողոց, հ.1/170 

հողամաս 

Սեդա Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ թաղամասի 1-ին փողոցի հ.1/170 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.05112019-01-0148/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 244.18քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, 
հ.1/209 

3 

Տիգրան Սարգսյան 
/լիզորված անձ/ 
Սեդա Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս,  
1-ին փողոց, հ.1/170 

հողամաս 

Սեդա Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ թաղամասի 1-ին փողոցի հ.1/170 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.05112019-01-0148/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 44.16քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, 
հ.1/210 
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4 

Էդուարդ Մանուկյան 
/լիազորված անձ/ 
Գոհար Հովակիմյան 
/սեփականատեր/ 

Սարյան փողոց, 
 հ.19-21 շենք, հ.15 

բնակարան 

Գոհար Հովակիմյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սարյան փողոցի հ.19-21 շենքի հ.15 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.12072018-01-0235/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 86.05քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Սարյան փողոց, հ.19-21 շենք, բն.15/1 

5 «ԲԻԼԴԻՆԳ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 
Արցախի պողոտա,  

4-րդ նրբանցք, հ.10ա 
շենք-շինություն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 02.07.2020թ. հ.2446 
պայմանագրով, «ԲԻԼԴԻՆԳ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից ձեռք 
բերված Արցախի պողոտայի 4-րդ նրբանցքի հ.10ա հասցեում 
գտնվող շենք-շինությանը տրամադրել հասցե՝ Թեյշեբաինիի 
փողոց, հ.2 

6 
 
Նվեր Մովսիսյան 
 

Նորագավիթ 4-րդ փողոց, 
հ.13 

բնակելի տուն 

Նվեր Մովսիսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Նորագավիթ 4-րդ փողոցի  հ.13  հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը /վկ. հ.1818457/  տրամադրել հասցե՝  Նորագավիթ 4-րդ 
փողոց, հ.13/4 

7 

Արսեն Շահինյան 
/լիազորված անձ/ 
 Ստեփան Խաչատուրյան 
/սեփականատեր/ 

Ղափանցյան փողոց, հ.59/15 բնակելի տուն 

Ստեփան Խաչատուրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59/15 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.16062020-01-0254/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 72.63քմ մակերեսով մասին /1-ին հարկ/  
տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց, հ.59/30 

8 

Արսեն Շահինյան 
/լիազորված անձ/ 
 Ստեփան Խաչատուրյան 
/սեփականատեր/ 

Ղափանցյան փողոց, հ.59/15 բնակելի տուն 

Ստեփան Խաչատուրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59/15 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.16062020-01-0254/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 87.83քմ մակերեսով մասին /1-ին հարկ/  
տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց, հ.59/31 

9 

Արսեն Շահինյան 
/լիազորված անձ/ 
 Ստեփան Խաչատուրյան 
/սեփականատեր/ 

Ղափանցյան փողոց, հ.59/15 բնակելի տուն 

Ստեփան Խաչատուրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59/15 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.16062020-01-0254/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 72.4քմ մակերեսով մասին /2-րդ հարկ/  
տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց, հ.59/32 

10 

Արսեն Շահինյան 
/լիազորված անձ/ 
 Ստեփան Խաչատուրյան 
/սեփականատեր/ 

Ղափանցյան փողոց, հ.59/15 բնակելի տուն 

Ստեփան Խաչատուրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59/15 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.16062020-01-0254/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 57.00քմ մակերեսով մասին /2-րդ հարկ/  
տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց, հ.59/33 

11 

Արսեն Շահինյան 
/լիազորված անձ/ 
 Ստեփան Խաչատուրյան 
/սեփականատեր/ 

Ղափանցյան փողոց, հ.59/15 բնակելի տուն 

Ստեփան Խաչատուրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59/15 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.16062020-01-0254/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 67.91քմ մակերեսով մասին /2-րդ հարկ/  
տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց, հ.59/34 
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12 

Արսեն Շահինյան 
/լիազորված անձ/ 
 Ստեփան Խաչատուրյան 
/սեփականատեր/ 

Ղափանցյան փողոց, հ.59/15 բնակելի տուն 

Ստեփան Խաչատուրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ղափանցյան փողոցի հ.59/15 հասցեում գտնվող 
բնակելի տան /վկ. հ.16062020-01-0254/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 81.40քմ մակերեսով մասին /2-րդ հարկ/  
տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց, հ.59/35 

13 
Կարէն Մկրտիչեան 
/լիազորված անձ/ 
Վրեժ Արմոյան 

Հովսեփյան փողոցի հարող 
տարածք 

հողամաս 

Անշարժ գույքի /հողի/ առուվաճառքի 30.06.2020թ. հ.1019 
պայմանագրով, Վրեժ Արմոյանի կողմից ձեռք բերված 
Հովսեփյան փողոցին հարող տարածքում գտնվող հողամասին 
տրամադրել հասցե՝Գ. Հովսեփյան փողոց, հ.60/8 

14 
Կարէն Մկրտիչեան 
/լիազորված անձ/ 
Վրեժ Արմոյան 

Հովսեփյան փողոցի հարող 
տարածք 

հողամաս 

Անշարժ գույքի /հողի/ առուվաճառքի 30.06.2020թ. հ.1017 
պայմանագրով, Վրեժ Արմոյանի կողմից ձեռք բերված 
Հովսեփյան փողոցին հարող տարածքում գտնվող հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Գ. Հովսեփյան փողոց, հ.64/8 

15 Զաբել Գրիգորյան 
Հ. Հովհաննիսյան փողոց, 

հ.49/1 
բնակելի տուն 

Զաբել Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հ. Հովհաննիսյան փողոցի հ.49/1 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ.25062020-01-0290/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 64.8քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հ. 
Հովհաննիսյան փողոց, հ.49/3 

16 «ԴԱԼԻ ՄԵԴ» ՓԲԸ 
Լեոյի փողոց, հ.1 շենք, 
հհ.19, 20, 21, 22, 151, 176 

տարածք 

29.06.2020թ. հ.01/19-20-55860-172 ավարտական ակտի 
/շահագործման թույլտվություն/ համաձայն «ԴԱԼԻ ՄԵԴ» ՓԲԸ-ի 
կողմից, Լեոյի փողոցի հ.1 շենքի հհ.19, 20, 21, 22, 151, 176 
հասցեներում վերակառուցված տարածքներին տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Լեոյի փողոց, հ.1 շենք, հ.151 

17 «ԿԱՐԱՊ» ՍՊԸ Մուրացանի փողոց, հ.110 խանութ 

«ԿԱՐԱՊ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մուրացանի փողոցի հ.110 հասցեում գտնվող խանութին /սեփ.վկ. 
հ.Ա023930/ տրամադրել հասցե՝ Մուրացանի փողոց, հ.110 շենք, 
շինություն հ.1 

18 «ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
Օրբելի եղբայրների փողոց, 

հ.67/2 
տարածք 

«ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ -ի կողմից Օրբելի եղբայրների փողոցի 
հ.67/2 հասցեում կառուցվող  բազմաֆունկցիոնալ  բնակելի շենքի    
/03.04.2020թ.  հ.01/18-05/2-127502-298 համաձայնեցված  
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին /ենթակայան/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Օրբելի եղբայրների փողոց, հ.67/2 շենք, 
շինություն հ.218 

19 «ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
Օրբելի եղբայրների փողոց, 

հ.67/2 
տարածք 

«ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ -ի կողմից Օրբելի եղբայրների փողոցի 
հ.67/2 հասցեում կառուցվող  բազմաֆունկցիոնալ  բնակելի շենքի    
/03.04.2020թ.  հ.01/18-05/2-127502-298 համաձայնեցված  
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Օրբելի եղբայրների փողոց, հ.67/2 շենք, շինություն հ.219 
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20 «ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
Օրբելի եղբայրների փողոց, 

հ.67/2 
տարածք 

«ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ -ի կողմից Օրբելի եղբայրների փողոցի 
հ.67/2 հասցեում կառուցվող  բազմաֆունկցիոնալ  բնակելի շենքի    
/03.04.2020թ.  հ.01/18-05/2-127502-298 համաձայնեցված  
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Օրբելի եղբայրների փողոց, հ.67/2 շենք, շինություն հ.220 

21 «ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
Օրբելի եղբայրների փողոց, 

հ.67/2 
տարածք 

«ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ -ի կողմից Օրբելի եղբայրների փողոցի 
հ.67/2 հասցեում կառուցվող  բազմաֆունկցիոնալ  բնակելի շենքի    
/03.04.2020թ.  հ.01/18-05/2-127502-298 համաձայնեցված  
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Օրբելի եղբայրների փողոց, հ.67/2 շենք, շինություն հ.221 

22 «ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
Օրբելի եղբայրների փողոց, 

հ.67/2 
տարածք 

«ԷԿՈՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ -ի կողմից Օրբելի եղբայրների փողոցի 
հ.67/2 հասցեում կառուցվող  բազմաֆունկցիոնալ  բնակելի շենքի    
/03.04.2020թ.  հ.01/18-05/2-127502-298 համաձայնեցված  
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Օրբելի եղբայրների փողոց, հ.67/2 շենք, շինություն հ.222 

23 Վարդան Զոհրաբյան 
Ն. Շենգավիթ 4-րդ փողոց, 

հ.13 
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 30.06.2020թ. հ.1981 
պայմանագրով, Վարդան Զոհրաբյանի կողմից ձեռք բերված Ն. 
Շենգավիթ 4-րդ փողոցի հ.13 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Ն. Շենգավիթ 4-րդ փողոց, հ.13/1 

24 Սուսաննա Վարդանյան 
Հաղթանակ 2-րդ փողոց,  

2-րդ նրբանցք, հ.1 
հողամաս 

Սուսաննա Վարդանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ 2-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի հ.1 
հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.13032020-01-0256/ 
/բաժանման հատակագծով առանձնացվող 31.4քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 2-րդ փողոց, 
2-րդ նրբանցք, հ.1/2 

            
                                        Երևանի քաղաքապետարանի    
                                                                աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    

Page 4 of 4


