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 Երևանի քաղաքապետի  
 «21» «01» 2021թ.h.114-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 Մկրտիչ Հունանյան 
Հաղթանակ թաղամաս, 42-

րդ տեղամաս, հ.8 
հողամաս 

Մկրտիչ Հունանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 42-րդ տեղամասի հ.8 հասցեում գտնվող 
հողամասին /հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 13.01.2021թ. հ.26-Ա 
որոշում, վկ. հ.02102020-01-0298/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/472 

2 
Քրիստինե Բալայան 
/լիազորված անձ/ 
Արաքսյա Բալայան 

Մ.Ավետիսյան 1-ին փողոց, 
հ.26 

բնակելի տուն 

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի 27.10.2020թ. գործ հ.ԵԴ/29361/02/18 վճռով 
հաստատված հաշտության համաձայնությամբ, Արաքսյա 
Բալայանին անցած Մ.Ավետիսյան 1-ին փողոցի հ.26 հասցեում 
գտնվող 53.87քմ մակերեսով բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Մինաս Ավետիսյան 1-ին փողոց, հ.26/1 

3 
Գևորգ Հայրապետյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռոզա Գևորգյան 

Դավիթ Բեկի թաղամաս, 
հ.50 

բնակելի տուն 

Ռոզա Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավիթ Բեկի թաղամասի հ.50 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.06092017-01-0148/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
69.39քմ /ընդ. բաժ. 57.10քմ/ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Դավիթ Բեկի փողոց, հ. 8/12 

4 
Գևորգ Հայրապետյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռոզա Գևորգյան 

Դավիթ Բեկի թաղամաս, 
հ.50 

բնակելի տուն 

Ռոզա Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավիթ Բեկի թաղամասի հ.50 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.06092017-01-0148/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
96.70քմ /ընդ. բաժ. 57.10քմ/ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Դավիթ Բեկի փողոց, հ. 8/13 
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5 
Գևորգ Հայրապետյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռոզա Գևորգյան 

Դավիթ Բեկի թաղամաս, 
հ.50 

բնակելի տուն 

Ռոզա Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավիթ Բեկի թաղամասի հ.50 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.06092017-01-0148/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
82.11քմ /ընդ. բաժ. 57.10քմ/  մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Դավիթ Բեկի փողոց, հ. 8/14 

6 
Գևորգ Հայրապետյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռոզա Գևորգյան 

Դավիթ Բեկի թաղամաս, 
հ.50 

բնակելի տուն 

Ռոզա Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավիթ Բեկի թաղամասի հ.50 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.06092017-01-0148/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
84.31քմ /ընդ. բաժ. 57.10քմ/ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Դավիթ Բեկի փողոց, հ. 8/15 

7 Գառնիկ Պետրոսյան 
Ս. Տարոնցու նրբանցք, հ.12 

շենք, հ.18 
բնակարան 

Գառնիկ Պետրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ս. Տարոնցու նրբանցքի հ.12 շենքի հ.18 հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.19012021-01-0185/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 29.14քմ (1.24քմ ընդհանուր բաժնային) մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Ս. Տարոնցու փողոց, նրբանցք, հ.12 
շենք, բն.18/1 

8 
Արտյոմ Հարությունյան 
/լիազորված անձ/ 
Միքայել Հարությունյան 

Հ. Էմինի փողոց, հ.5 և հ.7 
շենքերի միջև 

հողամաս 

Անշարժ գույքի /հողամասի/ առուվաճառքի 22.12.2020թ. հ.3383 
պայմանագրով, Միքայել Հարությունյանի կողմից ձեռք բերված Հ. 
Էմինի փողոցի  հ.5 և հ.7 շենքերի միջև գտնվող հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Հովսեփ Էմինի փողոց, հ.5/4 

9 

Ինեսսա Միքայելյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» 
ՓԲԸ 

Դավիթ Անհաղթի փողոց, 
հ.8 

վարչական շենք 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավիթ Անհաղթի փողոցի հ.8 հասցեում գտնվող վարչական շենքին 
/սեփ. վկ. հ.22052020-01-0219, հ.1/ տրամադրել հասցե՝ Դավիթ 
Անհաղթի փողոց, հ.8/4 

10 

Ինեսսա Միքայելյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» 
ՓԲԸ 

Դավիթ Անհաղթի փողոց, 
հ.8 

արտադրական մասնաշենք 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավիթ Անհաղթի փողոցի հ.8 հասցեում արտադրական 
մասնաշենքին /սեփ. վկ. հ.22052020-01-0219, հ.2/ տրամադրել 
հասցե՝ Դավիթ Անհաղթի փողոց, հ.8/3 

                            
                                           
 
 
                                                    Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                                                       քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                            Դ. Համբարյան   
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