
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «22» «09» 2020թ. h.2990-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 Ստելլա Վասիլյան Հաղթանակ 50-5գ հողամաս 

Ստելլա Վասիլյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ 50-5գ հասցեում գտնվող հողամասին /վկ. հ.20012020-
01-0070 և Երևանի քաղաքապետի 26.03.2020թ. հ.1212-Ա որոշում/ 
տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/304 

2 «ԱԼԲԵՐՏ-ԷԼԵՆ» ՍՊԸ Մայիսի 9-ի փողոց, հ.53/1 հողամաս 

«ԱԼԲԵՐՏ-ԷԼԵՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Մայիսի 9-ի փողոցի հ.53/1 հասցեում գտնվող 
շինության /վկ. հ.07032018-01-0209/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող՝ 278.8քմ մակերեսով հողամասին  տրամադրել 
հասցե՝ Մայիսի 9-ի փողոց, հ.53/3 

3 

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

Կոմիտասի պողոտա, հ.15 
շենք, հ.220 

տարածք 

«ԿԱԷՌ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Կոմիտասի պողոտայի հ.15 շենքի հ.220 հասցեում 
գտնվող տարածքի /վկ. հ.21072020-01-0179/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 237.87քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա 15 շենք, շինություն 220/4 

4 
Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց, 
 հհ.2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հհ.2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ.01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.07112019-01-
0031/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 4-
րդ փողոց, հ.2/5 շենք, բն.152 
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5 Գարիկ Սարգսյան և Լիլիթ Բարսեղյան Նորքի 5-րդ փողոց, հ.13/2 հողամաս 

Գարիկ Սարգսյանին և Լիլիթ Բարսեղյանին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող,Նորքի 5-րդ փողոցի 
հ.13/2 հասցեում գտնվող հողամասին /վկ. հ.21082020-01-0214/ 
տրամադրել հասցե՝ Նորքի 5-րդ փողոց, հ.8 

6 Արմեն Ասլանյան 
Եսայան /Նոյեմբերյան/ 

փողոց, հ.109 
հողամաս 

Անշարժ գույքի մասի նվիրատվության 16.09.2020թ. հ.4138 
պայմանագրով, Արմեն Ասլանյանին նվիրած Եսայան 
/Նոյեմբերյան/ փողոցի հ.109 հասցեում գտնվող 93.61քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Եսայան փողոց, հ.109/1 

7 Տաթևիկ Օհանյան 
Մ. Խորենացու փողոց, հ.30 

շենք, հ.4 
բնակարան 

Տաթևիկ Օհանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Մ. 
Խորենացու փողոցի հ.30 շենքի հ.4 հասցեում գտնվող բնակարանի 
/վկ. հ.14092020-01-0280 / բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
42.80քմ մակերեսով (1.89քմ ընդհանուր բաժնային) մասին 
տրամադրել հասցե՝  Խորենացու փողոց, հ.30 շենք, հ.4/1 

8 

Արտյոմ Հարությունյան 
/լիազորված անձ/ 
Հրաչիկ, Սոս, Քրիստինե և  
Օվսաննա Դանիելյաններ 
/սեփականատեր/ 

Շահումյան 7-րդ փողոց, 1-
ին նրբանցք, հ.26 

բնակելի տուն 

Հրաչիկ, Սոս, Քրիստինե և Օվսաննա Դանիելյաններին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Շահումյան 
7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի հ.26 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ.11032020-01-0325/ բաժանման հատակագծով առանձացվող 
56.76քմ մակերեսով մասին /686.23քմ ընդհանուր հող/ տրամադրել 
հասցե՝ Շահումյան 7-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.26/1 

9 

Արտյոմ Հարությունյան 
/լիազորված անձ/ 
Հրաչիկ, Սոս, Քրիստինե և  
Օվսաննա Դանիելյաններ 
/սեփականատեր/ 

Շահումյան 7-րդ փողոց, 1-
ին նրբանցք, հ.26 

հողամաս 

Հրաչիկ, Սոս, Քրիստինե և Օվսաննա Դանիելյաններին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Շահումյան 
7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի հ.26 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ.11032020-01-0325/ բաժանման հատակագծով առանձացվող 
35.47քմ մակերեսով հողամասին /686.23քմ ընդհանուր հող/ 
տրամադրել հասցե՝ Շահումյան 7-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.26/2 

10 Յուրի և Ղազարոս Ղազարյաններ 
Դավթաշեն 2-րդ փողոց, 

հ.12 
հողամաս 

Յուրի և Ղազարոս Ղազարյաններին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավթաշեն 2-րդ 
փողոցի հ.12 հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. վկ. հ.2842846/ 
բաժանման հատակածով առանձնացվող 857.6քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 2-րդ փողոց, հ.12/2 

11 Յուրի և Ղազարոս Ղազարյաններ 
Դավթաշեն 2-րդ փողոց, 

հ.12 
հողամաս 

Յուրի և Ղազարոս Ղազարյաններին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավթաշեն 2-րդ 
փողոցի հ.12 հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. վկ. հ.2842846/ 
բաժանման հատակածով առանձնացվող 419.4քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 2-րդ փողոց, հ.12/3 

12 

Դավիթ Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Ժորա Հովհաննիսյան 
/սեփականատեր/ 

Քեռու փողոց, հ.83/3 բնակելի տուն 

Ժորա Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Քեռու փողոցի հ.83/3 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ.29112016-01-0063 և Երևանի քաղաքապետի 14.09.2020թ. 
հ.2871-Ա որոշում/ բաժանման հատակագխով առանձնացվող 
53.8քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Քեռու փողոց, հ.83/4 
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13 

Դավիթ Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Ժորա Հովհաննիսյան 
/սեփականատեր/ 

Քեռու փողոց, հ.83/3 բնակելի տուն 

Ժորա Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Քեռու փողոցի հ.83/3 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ.29112016-01-0063 և Երևանի քաղաքապետի 14.09.2020թ. 
հ.2871-Ա որոշում/ բաժանման հատակագխով առանձնացվող 
69.8քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Քեռու փողոց, հ.83/5 

14 

Դավիթ Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Ժորա Հովհաննիսյան 
/սեփականատեր/ 

Քեռու փողոց, հ.83/3 հողամաս 

Ժորա Հովհաննիսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Քեռու փողոցի հ.83/3 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ.29112016-01-0063 և Երևանի քաղաքապետի 14.09.2020թ. 
հ.2871-Ա որոշում/ բաժանման հատակագխով առանձնացվող 
72.22քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Քեռու փողոց, 
հ.83/6 

15 

Գագիկ Առաքելյան 
/լիազորված անձ/ 
Սիլվա Առաքելյան 
/սեփականատեր/ 

Աբովյան փողոց, հ.30 շենք, 
հ.2/1 և հ.8 

տարածք 

Սիլվա Առաքելյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աբովյան փողոցի հ. 30 շենքի հ.2/1 և հ.8 հասցեներում գտնվող 
տարածքներին /վկ. հ.14092020-01-0178 և հ. 14092020-01-0209/ ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Աբովյան փողոց, հ. 30 շենք, շինություն հ.2/1 

16 Աղաբեկ և Լևոն Ղարիբյաններ 
Բարձրաբերդի 

 /Կիլիկիա 1-ին/ փողոց, հ.8 
բնակելի տուն 

Բարձրաբերդի  /Կիլիկիա 1-ին/ փողոցի հ.8 հասցեում գտնվող 
բնակելի տանը /հիմք՝  Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 
07.07.2016թ. Քաղաքացիական գործ  ԵԿԴ-1501/02/13 վճիռ/ 
տրամադրել հասցե՝ Բարձրաբերդի փողոց, հ.8/1 

                            
 
 
                                           
                                                          ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                                                          ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ Ժ/Պ                                                                                                              Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ   
                                                          ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
                                                          ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                              
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