
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «12» «08» 2020թ.h. 2470-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 Նինա Իսրաելյան Մյասնիկյան պողոտա, հ.43 
/Գոգոլի փողոց, հ.26գ/ 

բնակելի տուն 

Մյասնիկյան պողոտայի հ.43 /Գոգոլի փողոց, հ.26գ/ հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը /հիմք «Երևան» նոտարական տարածքի 
նոտար «Սուսաննա Հենրիկի Դանիելյանի» 06.08.2020թ. հ.3549 
որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Գոգոլի փողոց, նրբանցք, հ.26/24 

2 
Հրաչիկ Վարդանյան  
/լիազորված անձ/ 
«ՀԱԷԿ-Ի ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 

Դավթաշեն 10-րդ փողոց, 
հ.15/4 

հողամաս 

«ՀԱԷԿ-Ի ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Դավթաշեն 10-րդ փողոցի հ.15/4 
հասցեում գտնվող /վկ. հ. 07082020-01-0290/  հողամասի 
բաժանաման հատակագծով առանձնացվող, 3501.89քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 10-րդ փողոց, հ.15/5 

3 Լիլյա Գրիգորյան 
Ավան-Առինջ թաղամաս, 

2-րդ մ/շ, հ.2/7 շենք, հհ. 10 և 
10/1 

բնակարան 

Լիլյա Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Ավան-Առինջ թաղամասի 2-րդ մ/շ հ.2/7 շենքի հհ. 10 և 10/1 
հասցեներում գտնվող բնակարաններին /վկ. հ.06082020-01-0244 և 
06082020-01-0242/  ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Ավան-Առինջ թաղամաս, 2-րդ մ/շ, հ.2/7 շենք, 
բն.10 
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4 
Ասատուր Ասատրյան 
/լիազորված անձ/                               
Հարություն և Գևորգ  Ասատրյաններ 

Աթոյան փողոց, հ.118 բնակելի տուն 

Հարություն և Գևորգ  Ասատրյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով  պատկանող, Աթոյան  փողոցի  հ.118 
հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ.վկ. հ.671589/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 40.95 քմ մակերեսով մասին  
տրամադրել հասցե՝ Աթոյան փողոց, հ.118/1 

5 

Անի Մարտիրոսյան 
/լիազորված անձ/ 
Հովհաննես Օսյան 
/սեփականատեր/ 

Նոր Արեշ 22-րդ փողոց, 
հ.65/3 

հողամաս 

Հովհաննես Օսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նոր Արեշ 22-րդ փողոցի հ.65/3 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ.03102014-01-0060/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
148.67քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Նոր Արեշ 22-րդ 
փողոց, հ.65/5 

6 Ռաֆայել Խանգելդյան Մինսկի փողոց, հ.37/12 հողամաս 

Ռաֆայել Խանգելդյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Մինսկի փողոցի հ.37/12 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ.14072020-01-0160/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
424.7քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Մինսկի փողոց, 
հ.37/21 

7 

Էդիկ Ղալաչյան 
/լիազորված անձ/  
Ամալյա Մատիկյան 
/սեփականատեր/ 

Մամիկոնյանց փողոց, հ.54 
շենք, հ.98 

տարածք 

Մամիկոնյանց փողոցի հ.54 շենքի  հ.98  հասցեում գտնվող 
տարածքի /հիմք՝ 22.06.2020թ. հ. 01/19-Ղ-1490-149 ավարտական 
ակտ /շահագործման թույլտվություն/ և վկ. հ.26062018-01-0016 / 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 55.1քմ  մակերեսով  
մասին տրամադրել հասցե՝ Մամիկոնյանց փողոց, հ.54 շենք, 
շինություն հ.98/1 

8 Նորայր Գալստյան 
Նազարբեկյան թաղամաս, 

հ.19/4 
հողամաս 

Նորայր Գալստյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նազարբեկյան թաղամասի հ.19/4 հասցեում գտնվող հողամասի  
/վկ. հ.12042013-01-0176/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
574.3քմ  մակերեսով  մասին տրամադրել հասցե՝ Նազարբեկյան 
թաղամաս, հ.19/30 

9 
Աշխարհիկ Գրիգորյան 
/լիազորված անձ/ 
Աննա Վաղարշյան 

Նորքի 1-ին նրբանցք, հ.1/1 հողամաս 

Անշարժ գույքի բաժնեմասերի առանձնացման և բաժնեմասերի 
առուվաճառքի 10.08.2020թ. հ.1357 պայմանագրով Աննա 
Վաղարշյանի կողմից ձեռք բերված Նորքի 1-ին նրբանցքի հ.1/1 
հասցեում գտնվող 122.10քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Նորքի փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.1/6 

10  Հասմիկ Թորոսյան Վ. Դավթյան փողոց, հ.8/1 բնակելի տուն 

Հասմիկ Թորոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վ. Դավթյան փողոցի հ.8/1 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15072013-01-0154/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
164.7քմ մակերեսով մասին /79.9քմ բաժնային սեփականություն/ 
տրամադրել հասցե՝ Վահագն Դավթյան փողոց, հ.8/4 
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11  Հասմիկ Թորոսյան Վ. Դավթյան փողոց, հ.8/1 բնակելի տուն 

Հասմիկ Թորոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վ. Դավթյան փողոցի հ.8/1 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15072013-01-0154/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
76.6քմ մակերեսով մասին /79.9քմ բաժնային սեփականություն/ 
տրամադրել հասցե՝ Վահագն Դավթյան փողոց, հ.8/5 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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