
                             
        
 
 
                                                                                                                                                                                    Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «07» «07» 2020թ.h. 2038-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 Շողիկ Ավետիսյան 
Նորքի 17-րդ փողոց, 

փակուղի, հ.22 
հողամաս 

Շողիկ Ավետիսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նորքի 17-րդ փողոցի փակուղու, հ.22 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.08052020-01-0092/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 650.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Նորքի 17-րդ փողոց, նրբանցք, հ.22/2  

2 

Արսեն Շահինյան 
/լիազորված անձ/ 
Աննա Վարդանյան 
/սեփականատեր/ 

Քանաքեռ ՀԷԿ-ի փողոց, 
ջրամբարի մոտ հ.133 

բնակելի տուն 

Աննա Վարդանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Քանաքեռ ՀԷԿ-ի փողոցի  ջրամբարի մոտ հ.133 
հասցեում գտնվող  բնակելի տան  / վկ. հ.15062020-01-0106/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 176.78 քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Ղափանցյան փողոց, հ.45/30 

3 Մարետա Ադամյան Արագածի փողոց, հ.4/1 հողամաս 

Մարետա Ադամյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող,  Արագածի փողոցի հ.4/1 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ.2823392/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
600.0 քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝  Արագածի 
փողոց, հ.1/10 

4 

Արմեն Ղարախանի  
/լիազորված անձ/ 
«ԲԱՐԲՅՈՒՍ» ՍՊԸ  
/սեփականատեր/ 
 

Բարբյուսի փողոց, հհ. 63/1 և 
60/1 

հողամաս 

«ԲԱՐԲՅՈՒՍ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող,  Բարբյուսի փողոց հհ. 63/1 և 60/1 հասցեներում 
գտնվող հողամասերին /հիմք՝ վկ. հ.01082019-01-0100, հ. 
01082019-01-0089 և 15.06.2020թ. հ.01/18-Ղ-1214-722 
շինարարության թույլտվություն/  ըստ միավորման հատակագծի 
տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Բարբյուսի փողոց, հ.60/1 
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5 

Սարգիս Ցականյան 
/լիազորված անձ/ 
Վասիլ Ցականյան 
/սեփականատեր/ 

Ա. Բաբաջանյան փողոց, հ.24 
շենքի մոտ 

ավտոտնակ 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 23.06.2020թ. հ.1549 
պայմանագրով, Վասիլ Ցականյանի կողմից ձեռք բերված Ա. 
Բաբաջանյան փողոցի հ.24 շենքի մոտ գտնվող ավտոտնակին 
տրամադրել հասցե՝ Ա. Բաբաջանյան փողոց, հ.24 շենք, 
ավտոտնակ հ.2 

6 Մարիետտա Մանուկյան Նորքի հ.169 բնակելի տուն 
Մարիետտա Մանուկյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նորքի հ.169 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
/սեփ. վկ. հ.2222681/ տրամադրել հասցե՝ Նորքի փողոց, հ.167/1 

7 
Լուսինե Շահբազյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՎԻ ՎԻ ՓՐՈՓԵՐԹԻՍ» ՍՊԸ 

Կոմիտասի պողոտա, հ.65 տարածք 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 01.07.2020թ. հ.1072 
պայմանագրով, «ՎԻ ՎԻ ՓՐՈՓԵՐԹԻՍ» ՍՊԸ-ի կողմից ձեռք 
բերված Կոմիտասի պողոտայի հ.65 հասցեում գտնվող 
տարածքին /դեղատուն/ տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի 
պողոտա, հ.65 շենք, շինություն հ.141 

8 

Անուշ Քալաշյան 
/լիազորված անձ/ 
Ջուլետտա Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Գ. Լուսավորչի փողոց, հ.12 
շենք, հ.88ա 

բնակարան 

Ջուլետտա Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գ. Լուսավորչի փողոցի հ.12 շենքի հ.88ա հասցեում 
գտնվող բնակարանին /վկ. հ.30062020-01-0048/ տրամադրել 
հասցե՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, հ.12 շենք, բն.88/1 

9 

Արսեն Եսայան 
/լիազորված անձ/ 
Սմբաթ Բուլղադարյան և Կարինե 
Աբելյան 

Նազարբեկյան թաղամաս, 
հ.44/11 

հողամաս 

Սմբաթ Բուլղադարյանին և Կարինե Աբելյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նազարբեկյան թաղամասի հ.44/11 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ.01082019-01-0273/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 692.84քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Նազարբեկյան թաղամաս, 41/17 

             
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի    
                                                                աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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