
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «04» «06» 2020թ.h. 1769-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 

Արթուր Բալասերյան 
 /լիազորված անձ/ 
Քաթրին Սաֆարյան  
/սեփականատեր/ 

Դավթաշեն 7-րդ փողոց, հ.հ. 
34/1 և 34/5   

բնակելի տուն և հողամաս 

Քաթրին Սաֆարյանին  սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 7-րդ փողոցի հ.հ. 34/1 և 34/5 հասցեներում գտնվող 
բնակելի տանը և հողամասին / վկ. հ.20112019-01-0008, հ.05022020-
01-0259/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
մասնական  հասցե՝ Դավթաշեն 7-րդ փողոց, հ.34/1 

2 

Արթուր Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/  
Ելենա Շուշանյան 
/սեփականատեր/ 

Մաշտոցի պողոտա, հ.40 
շենք, հ.22/1 

բնակարան 

Ելենա Շուշանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մաշտոցի պողոտայի հ.40 շենքի հ.22/1  հասցեում գտնվող 
բնակարանի /վկ. հ. 28042020-01-0109/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 57.64քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Մաշտոցի պողոտա, հ.40 շենք, հ.22/3 

3 

Սամվել Գևորգյան 
/լիազորված անձ/ 
Հարություն Ջահանգիրյան 
/սեփականատեր/ 

Սիլիկյան թաղամաս, 
 4-րդ փողոց, հ.60/6 

հողամաս 

Հարություն Ջահանգիրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Սիլիկյան թաղամասի 4-րդ փողոցի հ.60/6 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /սեփ. վկ. հ.2652987/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 495.875քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Սիլիկյան թաղամաս, 2-րդ փողոց, հ.75/2 

4 Սուսաննա Պարոնիկյան 
Երկաթուղայինների 4-րդ 

փողոց, հ.16/2 
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի մասի նվիրատվության 28.05.2020թ. հ.1800 
պայմանագրով, Սուսաննա Պարոնիկյանին նվիրված 
Երկաթուղայինների 4-րդ փողոցի հ.16/2 հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը տրամադրել հասցե՝ Երկաթուղայինների 4-րդ փողոց, հ.16/3 
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5 Գայանե Հովհաննիսյան Վ. Սուրենյանց փողոց, հ.2      օժանդակ շինություն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 23.03.2020թ. հ.3657 պայմանագրով, 
Գայանե Հովհաննիսյանի կողմից ձեռք բերված Վ. Սուրենյանց 
փողոցի հ.2 հասցեում գտնվող օժանդակ շինությանը տրամադրել     
հասցե՝ Սուրենյանց փողոց, հ.2/4 

6 Աիդա Բարխորդարյան 
Բաբայան փողոց, հ.2/14 

շենք, հ.7 
ավտոկայանատեղ 

Աիդա Բարխորդարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Բաբայան փողոցի հ.2/14 շենքի հ.7 բնակարանի 
ավտոկայանատեղին /հիմք՝սեփ. վկ. հ.2158976 և ըստ կտակի 
ժառանագության իրավունքի 16.12.2019թ. հ.27073 վկայագիր/ 
տրամադրել հասցե՝ Բաբայան փողոց, հ.2/14 շենք, ավտոկայանտեղ 
հ.7 

7 Արտաշես Պողոսյան Հ/Ա Գ-3 թաղամաս հողամաս 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 27.05.2020թ. հ.4800  պայմանագրով,  
Արտաշես Պողոսյանի կողմից ձեռք  բերված  Հ/Ա Գ-3  թաղամասում 
գտնվող հողամասին տրամադրել  հասցե՝ Նազարբեկյան 
թաղամաս հ.43/31 

8  Ֆլորա Մկրտչյան 

Ազատամարտիկների 
/Դիմիտրովի փողոց/ 

պողոտա, 1-ին նրբանցք, 
հ.15 

բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 12.12.2019թ. հ.13254 և 
հ.13255  վկայագրերով, Ֆլորա Մկրտչյանին և Քրիստինե 
Սամվելյանին  անցած ժառանգական գույքին՝ 
Ազատամարտիկների պողոտային /Դիմիտրովի փողոց/ 1-ին 
նրբանցքի  հ.15 հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել 
հասցե՝ Ազատամարտիկների պողոտա, 1-ին նրբանցք, հ.15/2 

9 

Սամվել Հայրապետյան 
/լիազորված անձ/ 
Աելիտա Հայրապետյան 
/սեփականատեր/ 

Աբովյան փողոց, հ.26ա շենք ավտոտնակ 

Աելիտա Հայրապետյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Աբովյան փողոցի հ.26ա շենքի ավտոտնակին /սեփ. 
վկ. հ.1015909/ տրամադրել հասցե՝ Աբովյան փողոց, հ.26ա շենք, 
ավտոտնակ հ.9 

10 Աիդա Բարխորդարյան 
Չոլաքյան փողոց, հ.16 
բնակելի տուն հ.12 
շինություն հ.16 

նկուղ 

Աիդա Բարխորդարյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Չոլաքյան փողոցի հ.16 բնակելի տան հ.12 շինության 
հ.16 հասցեում գտնվող նկուղին /հիմք՝սեփ. վկ. հ.2606451 և ըստ 
կտակի ժառանագության իրավունքի 16.12.2019թ. հ.27073 
վկայագիր/ տրամադրել հասցե՝ Չոլաքյան փողոց, հ.16 շենք, 
շինություն հ.16 

                                                    
 
                                                        Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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