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 Երևանի քաղաքապետի  
 «24» «02» 2021թ.h.408-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 

Մանյակ Սաֆարյան 
/լիազորված անձ/ 
Գայանե Մարկոսյան 
/սեփականատեր/ 

Նուբարաշեն Զ-4 
թաղամաս, հ.15 և հ.16 

հողամաս 

Գայանե Մարկոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նուբարաշեն Զ-4 թաղամասի հ.15 և հ.16 հասցեներում գտնվող 
հողամասերին /վկ. հ.26052020-01-0081 և հ.17022021-01-0277/, ըստ 
միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Նուբարաշեն «Զ-4» թաղամաս, հ.15-16 

2 Միքայել Ալեքսանյան Գ.Շերամի փողոց, հ.108/11 բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 10.02.2021թ. հ.899 պայմանագրով, 
Միքայել Ալեքսանյանին նվիրած Գ.Շերամի փողոցի հ.108/11 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Գուսան 
Շերամի փողոց, հ.70/4 

3 Սվետլանա Գրիգորյան 
Սարի-Թաղ 13-րդ փողոց 

նրբանցք, հ.24 
հողամաս 

Սվետլանա Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սարի-Թաղ 13-րդ փողոց նրբանցքի հ.24  հասցեում 
գտնվող  բնակելի տան /վկ. հ.20072015-01-0137/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 47.34քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Սարի թաղ 13-րդ փողոց, նրբանցք, հ.24/1 

4 
Վաղինակ Մելքոնյան և Հրանուշ 
Շախկյան Մարկվարտի փողոց, հ.10 բնակելի տուն 

Վաղինակ Մելքոնյանին և Հրանուշ Շախկյանին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մարկվարտի փողոցի հ.10 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.01022016-01-0067, հող սեփ.՝ 125.9քմ,  ընդհանուր բաժնային հող՝ 
123.0քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 58.9քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե` Մարկվարտի փողոց, հ.10/1 
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5 
Վահագն Խեքոյան, Արայիկ Մխիթարյան, 
Լիլիթ Խլղաթյան և Ալիկ Մխիթարյան 

Ա. Խաչատրյան փողոց, 
հ.31/3 շենք, հ.8 

բնակարան 

Վահագն Խեքոյանին, Արայիկ Մխիթարյանին, Լիլիթ Խլղաթյանին և 
Ալիկ Մխիթարյանին ընդհանուր համատեղ սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Ա. Խաչատրյան փողոցի հ.31/3 շենքի հ.8 
հասցեում գտնվող բնակարանի /վկ. հ.01122020-01-0281, բաժն. 
3.9քմ/  բաժանման հատակագծով առանձնացվող՝  49.70քմ 
մակերեսով մասին   տրամադրել  հասցե՝ Ա. Խաչատրյան փողոց, 
հ.31/3 շենք, բն.8/1 

6 ՖԻՐՄԱ «ՀՐԱՉՈՒՀԻ-91» ՍՊԸ 
Արտ. Միկոյան փողոց, հ.27 

շենք, հ.45 
տարածք 

ՖԻՐՄԱ «ՀՐԱՉՈՒՀԻ-91» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արտ. Միկոյան փողոցի հ.27 շենքի հ.45 հասցեում 
գտնվող տարածքի /վկ. հ.27032017-01-0014/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 112.44քմ մակերեսով մասին /1-ին 
հարկ և նկուղ/ տրամադրել հասցե՝ Արտ. Միկոյան փողոց, հ.27 
շենք, շինություն հ.45/1 

7 Արշակ Աբրահամյան 
Արշակունյաց պողոտա, 

հ.119 
հողամաս 

Արշակ Աբրահամյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արշակունյաց պողոտայի հ.119 հասցեում գտնվող շինությունների 
/վկ. հ.01042019-01-0283/ բաժանման հատակագծով առանձնացող 
2770.5քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Արշակունյաց պողոտա, հ.119/14 

8 «ԱՐ.Գ.Ա.Տ.» ՍՊԸ Քեռու փողոց, հ.35 շենք, 
հ.107 

ավտոկայանատեղի 

«ԱՐ.Գ.Ա.Տ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Քեռու փողոցի հ.35 շենքի հ.107  հասցեում գտնվող  
ավտոկայանատեղիի /վկ. հ.11072018-01-0074/  բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող՝  29.5քմ մակերեսով մասին   
տրամադրել  հասցե՝ Քեռու փողոց, հ.35 շենք, ավտոկայանատեղ 
հ.107/1 

                            
 
 
 
                                           
                                                    Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                                                    քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                            Դ. Համբարյան   
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