
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «26» «10» 2020թ.h. 3338-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, Գագիկ և Արամ Սահակյաններ Նորագավիթ 11-րդ փողոց, 
հ.1 

հողամաս  

Արման, Գագիկ և Արամ Սահակյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Նորագավիթ 11-րդ 
փողոցի հ.1 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ. 29082014-01-
0147/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 560.52քմ 
մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նորագավիթ 10-րդ 
փողոց, հ.6/7 

2 Արման, Գագիկ և Արամ Սահակյաններ Նորագավիթ 11-րդ փողոց, 
հ.1 

հողամաս  

Արման, Գագիկ և Արամ Սահակյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Նորագավիթ 11-րդ 
փողոցի հ.1 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ. 29082014-01-
0147/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 504.90քմ 
մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նորագավիթ 11-րդ 
փողոց, հ.1/2 

3 

Իրա Մկրտչյան  
/լիազորված անձ/ 
Կարեն Ռոստոմյան 
/սեփականատեր/ 

Նորքի 4-րդ մ/շ, 1-ին 
հատված, հ.25ա 

արվեստանոց 

Կարեն Ռոստոմյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նորքի 4-րդ մ/շ 1-ին հատվածի հ.25ա հասցեում գտնվող 
արվեստանոցին /վկ. հ. 1292336 և Երևանի քաղաքապետի 
13.10.2020թ. հ.3237-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Ա. 
Հովհաննիսյան փողոց, հ.8/3 



4 Աննա Մալաքյան Գ-1 թաղամաս, հ.4/27 հողամաս 

Աննա Մալաքյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գ-1 թաղամասի հ.4/27 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ.30092020-01-0302/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
401.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Գ-1 թաղամաս, 
հ.4/118 

5 Սվետլանա Անտոնյան Սարմենի /Ջրաշատի/ 
փողոց, հ.48ա 

բնակելի տուն 

Սվետլանա Անտոնյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սարմենի /Ջրաշատի/ փողոցի հ.48ա հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը /վկ. հ. 764236/ տրամադրել հասցե՝  
Սարմենի փողոց, հ.48/1 

6 

Արմեն Բեկնազարյան 
/լիազորված անձ/ 
Զեպետ Գյադուկյան 
/սեփականատեր/ 

Սոսեի փողոց, հհ.44, 44/1, 
44/2 

հողամաս 

Զեպետ Գյադուկյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Սոսեի փողոցի հհ.44, 44/1, 44/2 հասցեներում գտնվող բնակելի 
տների զբաղեցրած հողամասերին /վկ. հհ.08042014-01-0189, 
31012019-01-0074, 19092013-01-0181/ ըստ միավորման հատակագծի  
տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Սոսեի փողոց, հ.44 

7 

Թորգոմ Մարտիրոսյան 
/լիազորված անձ/ 
Դավիթ Մարտրիոսյան 
/սեփականատեր/ 

Նորքի 10-րդ փողոց, հ.17/2 բնակելի տուն 

Դավիթ Մարտրիոսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նորքի 10-րդ փողոցի հ.17/2 հասցում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ.30082018-01-0147/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 36.08քմ /9.8քմ ընդհանուր բաժնային/ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Նորքի 10-րդ փողոց, հ.17/9 

8 

Թորգոմ Մարտիրոսյան 
/լիազորված անձ/ 
Դավիթ Մարտրիոսյան 
/սեփականատեր/ 

Նորքի 10-րդ փողոց, հ.17/2 բնակելի տուն 

Դավիթ Մարտրիոսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նորքի 10-րդ փողոցի հ.17/2 հասցում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ.30082018-01-0147/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 25.53քմ /19.05քմ աստիճանավանդակ և 21.25քմ 
միջանցք ընդհ. բաժնային/ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Նորքի 10-րդ փողոց, հ.17/10 

9 

Թորգոմ Մարտիրոսյան 
/լիազորված անձ/ 
Դավիթ Մարտրիոսյան 
/սեփականատեր/ 

Նորքի 10-րդ փողոց, հ.17/2 բնակելի տուն 

Դավիթ Մարտրիոսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Նորքի 10-րդ փողոցի հ.17/2 հասցում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ.30082018-01-0147/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 32.29քմ /19.05քմ աստիճանավանդակ և 21.25քմ 
միջանցք ընդհ. բաժնային/ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Նորքի 10-րդ փողոց, հ.17/11 

10 Գագիկ Հայրապետյան Հաղթանակ թաղամաս, 2-
րդ փողոց, հ.55 

հողամաս 

Գագիկ Հայրապետյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ թաղամասի 2-րդ փողոցի հ.55 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ.14102020-01-0191/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 53.79քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 2-րդ փողոց, հ.55/3 

11 Գագիկ Հայրապետյան Հաղթանակ թաղամաս, 2-
րդ փողոց, հ.55/2 

հողամաս 

Գագիկ Հայրապետյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ թաղամասի 2-րդ փողոցի հ.55/2 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ.22092020-01-0400/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 154.9քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 2-րդ փողոց, հ.55/4 



12 Գայանե Ղազազյան 
Դավթաշեն Ձոր-2 
թաղամաս, հ.151 

բնակելի տուն 

Գայանե Ղազազյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն Ձոր-2 թաղամասի հ.151 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ.09102020-01-0249/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 242.5քմ մակերեսով /42.0քմ հող. բաժնային սեփ./ 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն «Ձոր-2» թաղամաս, հ.151/4 

13 

Հրայր Գրիգորյան 
/լիազորված անձ/ 
Գոհար Վարդանյան և Վարդան 
Մանուկյան 
/սեփականատեր/ 

Ֆանարջյան փողոց, հ.50/15 հողամաս 

Գոհար Վարդանյանին և Վարդան Մանուկյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Ֆանարջյան 
փողոցի հ.50/15 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.28122018-01-
0033/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 600.0քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Ֆանարջյան փողոց, հ.76/17 

14 Բագրատ և Գրիշա Սահակյաններ Այգեստան 2-րդ փողոց, հ.16 բնակելի տուն 

Այգեստան 2-րդ փողոցի հ.16 հասցեում գտնվող 15.2քմ մակերեսով 
բնակելի տանը /հիմք՝ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 09.10.2020թ. Քաղաքացիական գործ 
հ.ԵԴ/16/473/02/18 վճռով հաստատված հաշտության 
համաձայնություն/ տրամադրել հասցե՝ Այգեստան 2-րդ փողոց, 
հ.16/3 

15 Նորայր Կարապետյան 
Շիրակի փողոց, հ.2 շենք,  
2-րդ մասնաշենք, հ.307 

բնակարան 

Նորայր, Ալեքս և Մաքս Կարապետյաններին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Շիրակի փողոցի հ.2 
շենքի հ.2 մասնաշենքի հ.307 հասցեում գտնվող բնակարանի /վկ. 
հ.12012016-01-0089/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
34.2քմ /7.3քմ ընդհանուր բաժնային/  մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Շիրակի փողոց, հ.2ա շենք, բն.307/1 

                            
 
                                           
                                                    Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                                                       քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                            Դ. Համբարյան   
                        
 


