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 Երևանի քաղաքապետի  
 «26» «01» 2021թ.h.174-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 Մանիա Մարքրյան 
Թբիլիսյան խճուղի, հ.4 

շենք, բն.3 
բնակարան-կիսանկուղ 

Մանիա Մարքրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թբիլիսյան խճուղու հ.4 շենքի հ.3 հասցեում գտնվող բնակարան-
կիսանկուղին /վկ. հ.20022020-01-0002/ տրամադրել հասցե՝ 
Թբիլիսյան խճուղի, հ.4 շենք, հ.2 

2 Դերենիկ Ամիրխանյան Էրեբունի փողոց, հ.18 խանութ 

Դերենիկ Ամիրխանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Էրեբունի փողոցի հ.18 հասցեում գտնվող խանութին 
/սեփ. վկ. հ. 2439808/ տրամադրել հասցե՝ Էրեբունու փողոց, հ.18 
շենք, շինություն հ.4/1 

3 Բարսեղ Բալասանյան Թևոսյան, փողոց, հ.58/14 շինություն 

Անշարժ գույքի առանձնացվող մասի առուվաճառքի 20.01.2021թ. 
հ.123 պայմանագրով, Բարսեղ Բալասանյանի կողմից ձեռք բերված 
Թևոսյան փողոցի հ.58/14 հասցեում գտնվող 13.5քմ /14.81քմ 
հողամաս/ մակերեսով շինությանը տրամադրել հասցե՝ Թևոսյան 
փողոց, հ.58/13 

4 Կիմիկ Գիլոյան 
Կոմիտասի պողոտա, հ.35ա 

շենք 
տարածք  

Կիմիկ Գիլոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կոմիտասի պողոտայի հ.35ա շենքում գտնվող տարածքին /սեփ. վկ. 
հ.2069362/ տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ.35 շենք, 
շինություն հ.27 
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5 Նարեկ Սևոյան 
Հաղթանակ տեղամաս, 

հ.50-16ա 
հողամաս 

Նարեկ Սևոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ տեղամասի հ.50-16ա հասցեում գտնվող հողամասին 
/հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 19.01.2021թ. հ.107-Ա որոշում, վկ. 
հ.08122020-01-0234/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-
ին փողոց, հ.1/360 

6 Սամվել և Ասատուր Եսայաններ 
Դավիթ-Բեկի փողոց 

նրբանցք, հ.37 
հողամաս 

Սամվել և Ասատուր Եսայաններին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ-Բեկի փողոց 
նրբանցքի հ.37 հասցեում գտնվող հողամասի /սեփ.վկ. հ.2665001/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 20.0քմ /290.0քմ ընդ. 
համատեղ սեփ./ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ 
Բեկի փողոց նրբանցք, հ.37/2 

7 
Արմեն, Գայանե, Գրիգոր և Հակոբ 
Աճեմյաններ 

Մոլդովական փողոց, հ.12/1 
շենք, հ.715 

բնակարան 

Բնակելի տարածքի նվիրատվության 21.12.2020թ. հ.9953 
պայմանագրով, Արմեն, Գայանե, Գրիգոր և Հակոբ Աճեմյաններին 
նվիրած Մոլդովական փողոցի հ.12/1 շենքի հ.715 հասցեում գտնվող 
բնակարանին տրամադրել հասցե՝ Մոլդովական փողոց, հ.29/5 
շենք, բն.166 

8 Արմինե Գևորգյան Խաչատրյան փողոց, հ.44 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 07.03.2020թ. հ.1273 
վկայագրով Արմինե Գևորգյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Խաչատրյան փողոցի հ.44  հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը տրամադրել հասցե՝ Այգեկցու փողոց, հ.44 

                            
 
                                           
 
 
                                                    Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                                                    քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                            Դ. Համբարյան   
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