
  
 
 
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                                                 Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «15» «04» 2021թ.h.1079-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 

Գոռ Ստեփանյան 
/լիազորված անձ/ 
Վանուշ և Աշոտ Բոյախչյաններ և 
Վիկտորյա Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 1-ին փողոց, 5-
րդ նրբանցք, հ.20 բնակելի տուն 

Վանուշ և Աշոտ Բոյախչյաններին և Վիկտորյա Խաչատրյանին 
ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 1-ին փողոցի 5-րդ նրբանցքի հ.20 հասցեում գտնվող 
88.7քմ մակերեսով բնակելի տանը /վկ. հ. 08042021-01-0264, հող 
214.1քմ/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, 5-
րդ նրբանցք, հ.20/1 

2 

Գոռ Ստեփանյան 
/լիազորված անձ/ 
Վանուշ և Աշոտ Բոյախչյաններ և 
Վիկտորյա Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 1-ին փողոց, 5-
րդ նրբանցք, հ.20 բնակելի տուն 

Վանուշ և Աշոտ Բոյախչյաններին և Վիկտորյա Խաչատրյանին 
ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 1-ին փողոցի 5-րդ նրբանցքի հ.20 հասցեում գտնվող 
89.4քմ մակերեսով բնակելի տանը /վկ. հ. 08042021-01-0264, հող 
228.94քմ/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, 
5-րդ նրբանցք, հ.20/2 

3 Արթուր Թոսունյան Ջանիբեկյան փողոց, հ.27/1 բնակելի տուն 

Արթուր Թոսունյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ջանիբեկյան փողոցի հ.27/1 հասցեում գտնվող բնակելի տներին 
/վկ. հ.12102020-01-0045/ տրամադրել հասցե՝ Գ. Բաշինջաղյան 
փողոց, հ.133/2 



4 
Թոռնիկ Ղևոնդյան, Ջեմմա Գասպարյան, 
Մարիետա Վարդանյան, Վարդան, 
Գևորգ և Սամվել Գասպարյաններ 

Գ. Բաշինջաղյան փողոց, 
հ.10 

հողամաս 

Թոռնիկ Ղևոնդյանին, Ջեմմա Գասպարյանին, Մարիետա 
Վարդանյանին, Վարդան, Գևորգ և Սամվել Գասպարյաններին 
ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գ. Բաշինջաղյան փողոցի հ.10 հասցեում գտնվող  բնակելի տան 
/վկ. հ.01042021-01-0319, հող. ընդ. համատեղ 98.8քմ և ընդհ. բաժն. 
96.67քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 105.17քմ 
մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Գ. Բաշինջաղյան 
փողոց, հ.165/7 

5 
Թոռնիկ Ղևոնդյան, Ջեմմա Գասպարյան, 
Մարիետա Վարդանյան, Վարդան, 
Գևորգ և Սամվել Գասպարյաններ 

Գ. Բաշինջաղյան փողոց, 
հ.10 

հողամաս 

Թոռնիկ Ղևոնդյանին, Ջեմմա Գասպարյանին, Մարիետա 
Վարդանյանին, Վարդան, Գևորգ և Սամվել Գասպարյաններին 
ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գ. Բաշինջաղյան փողոցի հ.10 հասցեում գտնվող  բնակելի տան 
/վկ. հ.01042021-01-0319, հող. ընդհ. բաժն. 96.67քմ/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 96.7քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Գ. Բաշինջաղյան փողոց, հ.165/8 

6 
Թոռնիկ Ղևոնդյան, Ջեմմա Գասպարյան, 
Մարիետա Վարդանյան, Վարդան, 
Գևորգ և Սամվել Գասպարյաններ 

Գ. Բաշինջաղյան փողոց, 
հ.10 հողամաս 

Թոռնիկ Ղևոնդյանին, Ջեմմա Գասպարյանին, Մարիետա 
Վարդանյանին, Վարդան, Գևորգ և Սամվել Գասպարյաններին 
ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Գ. Բաշինջաղյան փողոցի հ.10 հասցեում գտնվող  բնակելի տան 
/վկ. հ.01042021-01-0319, հող. ընդհ. բաժն. 96.67քմ/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 118.65քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Գ. Բաշինջաղյան փողոց, հ.165/9 

7 
Ագնեսա Ստեփանյան 
/լիազորված անձ/   
«ՊԱՎԵԼ-Բ» ՍՊԸ 

Վ.Դավթյան փողոց, հ.1/4 
շենք, հ.23/1 և հ.44/1 բնակարան 

«ՊԱՎԵԼ-Բ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով  պատկանող, 
Վ.Դավթյան փողոցի հ.1/4 շենքի հ.23/1 և հ.44/1 հասցեներում 
գտնվող բնակարաններին /վկ. հ. 29032021-01-0178 և վկ. հ.22032021-
01-0296/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական  հասցե՝ Վահագն Դավթյան փողոց, հ.1/4 շենք, բն.23/1 

8 Գևորգ Մարտիրոսյան Խորենացու փողոց, հ.205/2 բնակելի տուն 

Գևորգ Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Խորենացու փողոցի հ.205/2 հասցեում գտնվող 
բնակելի տանը /սեփ. վկ. հ.2341465/ տրամադրել հասցե՝ Խորենացու 
փողոց, հ.205/1 

9 

Հայրապետ Չթչյան 
/լիազորված անձ/   
Նելլի Թովմասյան, Անահիտ, Ռոբերտ և 
Նարեկ Քեյաններ 

Ա.Խաչատրյան փողոց, հ.29 
շենք, հ.2 ոչ բնակելի տարածք 

Նելլի Թովմասյանին, Անահիտ, Ռոբերտ և Նարեկ Քեյաններին 
ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ա.Խաչատրյան փողոցի հ.29 շենքի հ.2 հասցեում գտնվող ոչ 
բնակելի տարածքի /վկ. հ. 19072019-01-0305/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 64.5քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Ա.Խաչատրյան փողոց, հ.29 շենք, շինություն 
հ.55 



10 

Արման Պետրոսյան 
/լիազորված անձ/  
Անժելիկա Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Վ. Դավթյան փողոց, հ.1/4 
շենք, հհ.21 և 22 

բնակարան 

Անժելիկա Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վ. Դավթյան փողոցի հ.1/4 շենքի հհ.21 և 22 
հասցեներում գտնվող բնակարաններին /վկ. հ.18122020-01-0326 և 
հ.12032021-01-0165/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Վահագն Դավթյան փողոց, հ.1/4 շենք, բն.21-22 

11 Միքայել Մանրիկյան 
Մարգարյան փողոց, հ.15 

շենք, հ.28 բնակարան 

Մարգարյան փողոցի հ.15 շենքի հ.28  հասցեում գտնվող 
բնակարանին /ըստ օրենքի ժառանագության իրավունքի 
30.11.2017թ. հ.15199 և հ.15198 վկայագրեր/ տրամադրել հասցե՝ Հ. 
Մարգարյան փողոց, հ.15 շենք, բն.28/1 

                            
 
 
 
                                           
                                                    Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                                                    քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                            Դ. Համբարյան   
                        


