
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                                              Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «14» «04» 2021թ.h.1077-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 Կամո Մուրադյան 18-րդ և 22-րդ կուս. համ. 
թաղամաս, հ.139 հողամաս 

Կամո Մուրադյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
18-րդ և 22-րդ կուս. համ. թաղամասի հ.139 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.29092020-01-0290/ տրամադրել հասցե՝ «Մուշ» 
թաղամաս, հ.139 

2 

Արարատ Սողոմոնյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 
հ.134 հողամաս 

«ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ծարավ Աղբյուրի փողոցի հ.134 հասցեում գտնվող 
շինությունների /վկ. հ.23042020-01-0140/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 390.0քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ Ծարավ Աղբյուրի փողոց, հ.134/6 

3 Արթուր Բաղդասարյան Ա. Չեխովի փողոց, հ.15 
շենք, բն.10 

բնակարան 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 16.03.2021թ. հ.1353 պայմանագրով, 
Արթուր Բաղդասարյանի կողմից ձեռք բերված Ա. Չեխովի փողոցի 
հ.15 շենքի հ.10 հասցեում գտնվող բնակարանին տրամադրել 
հասցե՝ Չեխովի փողոց, հ.15 շենք, բն.10/1 

4 Ալմաստ Քոսյան Ավան 4-րդ փողոց, 2-րդ 
նրբանցք, հ.29 

հողամաս 

Ալմաստ Քոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ավան 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի հ.29 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ. 07122012-01-1849, սեփ. շին. 34.92քմ, ընդ. շին. 8.75քմ. և 
հող ընդ. 179.44քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
46.02քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Ավան 4-րդ 
փողոց, 2-րդ նրբանցք, հ.29/1 



5 Ալմաստ Քոսյան Ավան 4-րդ փողոց, 2-րդ 
նրբանցք, հ.29 հողամաս 

Ալմաստ Քոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ավան 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի հ.29 հասցեում գտնվող բնակելի 
տան /վկ. հ. 07122012-01-1849, սեփ. շին. 86.41քմ, ընդ. շին. 8.75քմ. և 
հող ընդ. 179.44քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
654.6քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Ավան 4-րդ 
փողոց, 2-րդ նրբանցք, հ.29/2 

6 

Ռոբերտ Վարդանյանց 
/լիազորված անձ/ 
«ՍԵՐԳԵ-ԱԳՈՊԻԳ ԴԵՐ-
ՍԱՀԱԳՈՒՅԱՆ» ՍՊԸ 

Արամի փողոց հ. 11/1 տարածք 

«ՍԵՐԳԵ-ԱԳՈՊԻԳ ԴԵՐ-ՍԱՀԱԳՈՒՅԱՆ» ՍՊԸ-ի կողմից, Արամի 
փողոցի հ. 11/1 հասցեում կառուցվող «Հին Երևան» թաղամասի «Բ» 
մասնաշենքի /հիմք՝ 06.04.2018թ. հ. 01/18-05/2-22731-259 նախագիծ/ 
203.0քմ մակերեսով տարածքին /-2-րդ հարկ/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Արամի փողոց, հ. 11/1 շենք, շինություն հ.54 

7 

Ռոբերտ Վարդանյանց 
/լիազորված անձ/ 
«ՍԵՐԳԵ-ԱԳՈՊԻԳ ԴԵՐ-
ՍԱՀԱԳՈՒՅԱՆ» ՍՊԸ 

Արամի փողոց հ. 11/1 տարածք 

«ՍԵՐԳԵ-ԱԳՈՊԻԳ ԴԵՐ-ՍԱՀԱԳՈՒՅԱՆ» ՍՊԸ-ի կողմից, Արամի 
փողոցի հ. 11/1 հասցեում կառուցվող «Հին Երևան» թաղամասի «Բ» 
մասնաշենքի /հիմք՝ 06.04.2018թ. հ. 01/18-05/2-22731-259 նախագիծ/ 
143.0քմ մակերեսով տարածքին /-2-րդ հարկ/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Արամի փողոց, հ. 11/1 շենք, շինություն հ.55 

8 

Ռոբերտ Վարդանյանց 
/լիազորված անձ/ 
«ՍԵՐԳԵ-ԱԳՈՊԻԳ ԴԵՐ-
ՍԱՀԱԳՈՒՅԱՆ» ՍՊԸ 

Արամի փողոց հ. 11/1 տարածք 

«ՍԵՐԳԵ-ԱԳՈՊԻԳ ԴԵՐ-ՍԱՀԱԳՈՒՅԱՆ» ՍՊԸ-ի կողմից, Արամի 
փողոցի հ. 11/1 հասցեում կառուցվող «Հին Երևան» թաղամասի «Բ» 
մասնաշենքի /հիմք՝ 06.04.2018թ. հ. 01/18-05/2-22731-259 նախագիծ/ 
114.5քմ մակերեսով տարածքին /-2-րդ հարկ/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Արամի փողոց, հ. 11/1 շենք, շինություն հ.56 

9 

Ռոբերտ Վարդանյանց 
/լիազորված անձ/ 
«ՍԵՐԳԵ-ԱԳՈՊԻԳ ԴԵՐ-
ՍԱՀԱԳՈՒՅԱՆ» ՍՊԸ 

Արամի փողոց հ. 11/1 տարածք 

«ՍԵՐԳԵ-ԱԳՈՊԻԳ ԴԵՐ-ՍԱՀԱԳՈՒՅԱՆ» ՍՊԸ-ի կողմից, Արամի 
փողոցի հ. 11/1 հասցեում կառուցվող «Հին Երևան» թաղամասի «Բ» 
մասնաշենքի /հիմք՝ 06.04.2018թ. հ. 01/18-05/2-22731-259 նախագիծ/ 
156.0քմ մակերեսով տարածքին /-2-րդ հարկ/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Արամի փողոց, հ. 11/1 շենք, շինություն հ.57 

10 Շանթ Շահպազեան Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, 
հ.7/26 և հ.16/10 

բնակելի տուն և հողամաս 

Շանթ Շահպազեանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 3-րդ թաղամասի հ.7/26 և հ.16/10 հասցեներում գտնվող 
բնակելի տանը և հողամասին /վկ. հհ.29102018-01-0064, 08102019-
01-0170/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, հ.16/10 

11 Էդիտա Պետրոսյան 
Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 

հ.55/5 շենք, հ.318/1 և հ.318/3 տարածք 

Էդիտա Պետրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ծարավ Աղբյուրի փողոցի հ.55/5 շենքի հ.318/1 և հ.318/3 
հասցեներում գտնվող տարածքներին /վկ. հհ.08102020-01-0167, 
09032021-01-0074/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Ծարավ Աղբյուրի փողոց, հ.55/5 շենք, 
շինություն հ.318/1 



12 Հրաչ և Ժերարտ Շատարևեաններ Լուկաշինի փողոց, հ.15/34 բնակելի տուն 

Հրաչ և Ժերարտ Շատարևեաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Լուկաշինի փողոցի 
հ.15/34 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.29112019-01-0247, 
հող 250.0քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող՝ 111.2քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Լուկաշինի փողոց, հ.15/50 

13 Գագիկ Գևորգյան 
Մոլդովական փողոց, հ.48/3 

շենք, հ.43 բնակարան 

Գագիկ Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մոլդովական փողոցի հ.48/3 շենքի  հ.43  հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ.02042021-01-0212, բաժն.՝ 1.09քմ/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող՝ 27.69քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Մոլդովական փողոց, հ.48/3 շենք, բն.43/1 

14 Սարգիս և Գոհար Թոքաթլյաններ Հ.Ծերենցի փողոց, հ.77 բնակելի տուն 

Սարգիս և Գոհար Թոքաթլյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով  պատկանող, Հ.Ծերենցի փողոցի 
հ.77 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ. 06042021-01-0114, հող 
165.89քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 201.2քմ 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հ. Ծերենցի փողոց, հ.77/1 

15 
Արմեն Աբովյան 
/լիազորված անձ/   
Հայկազ Դանիելյան 

Սարի թաղ 10-րդ փողոց, հ.9 բնակելի տուն 
Հայկազ Դանիելյանին պատկանող, Սարի թաղ 10-րդ փողոցի հ.9 
հասցեում գտնվող բնակելի տան /ինվ. հ. 2551/ տրամադրել հասցե՝ 
Սարի թաղ 10-րդ փողոց, հ.9/1 

16 
<<ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 
ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ>> ՀԿ 

Մոնթե Մելքոնյան փողոց, 
հ.44 հողամաս 

<<ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 
ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ>> ՀԿ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մոնթե Մելքոնյան փողոցի հ.44 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ.08042021-01-0263/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
10833.45քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Մոնթե 
Մելքոնյան փողոց, հ.52/2 

17 Արտակ Սարգսյան Թ. Նազարբեկյան 
թաղամաս, հ.19/9 

հողամաս 

Արտակ Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թ. Նազարբեկյան թաղամասի հ.19/9 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ.26032021-01-0192/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
82.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Նազարբեկյան 
թաղամաս, հ.19/27 

                            
 
 
                                           
                                                    Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                                                       քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                            Դ. Համբարյան   
                        


