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 Երևանի քաղաքապետի  
 «04» «06» 2020թ.h. 1768-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 

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

Կոմիտասի պողոտա,  
հ.15 շենք, հ.24 

բնակարան 

«ԿԱԷՌ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Կոմիտասի պողոտայի հ.15 շենքի հ.24 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ.հ.19092019-01-0201/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 22.76քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.15 շենք, բն.24/1 

2 Վրեժ Գրիգորյան 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 

հ.45 շենք, հ.52 
բնակարան 

Վրեժ Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի հ.45 շենքի հ.52 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.07042020-01-0036/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 32.44քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, հ.45 շենք, բն.52/1 

3 

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

Կոմիտասի պողոտա, հ.15 
շենք, հ.հ. 178/1 և 179 

բնակարան 

«ԿԱԷՌ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Կոմիտասի պողոտայի հ.15 շենքի հ.հ. 178/1 և 179 
հասցեներում գտնվող բնակարաններին /վկ. հ.26052020-01-0243 և 
20092019-01-0384/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա 15 շենք, բն.179 

Page 1 of 2



4 

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

Կոմիտասի պողոտա, հ.15 
շենք, բն.177 և բն.178 

բնակարան 

«ԿԱԷՌ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Կոմիտասի պողոտայի հ.15 շենքի հ.հ. 177 և 178 
հասցեներում գտնվող բնակարաններին /վկ. հ.20092019-01-0250 և 
26052020-01-0244/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա 15 շենք, բն.177-178 

5 Ամալյա Եղիազարյան Գ-1 թաղամաս, հ.57 հողամաս 

Ամալյա Եղիազարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գ-1 թաղամասի հ.57 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ.20042020-01-0050/ բաժանման հատակագծով 
առանաձնացվող 2505.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Գ-1 թաղամաս, հ.10/32 

6 

Արամ Տեր-Ղևոնդյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՊՐՈՋԵՔԹ Ի» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Թամանցիների փողոց, հ.81 հողամաս 

«ՊՐՈՋԵՔԹ Ի» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թամանցիների փողոցի հ.81 հասցեում գտնվող շինությունների  
/վկ. հ.26052020-01-0195/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
17787.97 քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Թամանցիների փողոց, հ.77/2 

7 

Արամ Տեր-Ղևոնդյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՊՐՈՋԵՔԹ Ի» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Թամանցիների փողոց, հ.81 հողամաս 

«ՊՐՈՋԵՔԹ Ի» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թամանցիների փողոցի հ.81 հասցեում գտնվող շինությունների  
/վկ. հ.26052020-01-0195/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
33528.91 քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Թամանցիների փողոց, հ.79/3 

                                             
                                                       Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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