
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «01» «08» 2019թ. h.2754-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 Կարեն Հայրապետյան 
Արաբկիրի 33-րդ փողոց, 

հ.17 
բնակելի տուն 

Կարեն Հայրապետյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Արաբկիրի 33-րդ փողոցի հ.17 հասցեում գտնվող 
բնակելի տանը /սեփ. վկ. հ.1484528/ տրամադրել հասցե՝ Արաբկիրի 
33-րդ փողոց, հ.17/11 

2 

Սիրվարդ Դանիելյան 
/լիազորված անձ/ 
Հակոբ Ջերեջյան 
/սեփականատեր/ 

Նուբարաշենի 15-րդ փողոց, 
հ.6/1 

բնակելի տուն 

Հակոբ Ջերեջյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նուբարաշենի 15-րդ փողոցի հ.6/1 հասցեում գտնվող բնակելի տան 
/վկ. հ.04062012-01-0715/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նուբարաշենի 15-րդ փողոց, հ.6/2 

3 Ալեն Գասպարյան 
Նոր Արեշ 7-րդ փողոց, 

 հ.74 
բնակելի տուն 

Ալեն Գասպարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նոր Արեշ 7-րդ փողոց, հ.74 հասցեում գտնվող բնակելի տանը /վկ. 
հ.28112017-01-0139/ տրամադրել հասցե՝ Նոր Արեշ 7-րդ փողոց, 
հ.74/3 

4 

Սոֆա Խանջյան 
/լիազորված անձ/ 
Արմեն Գրիգորյան 
/սեփականատեր/ 

Գյուլբենկյան փողոց, հ.36 
շենք 

ավտոտնակ 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 24.07.2019թ. հ.3812 պայմանագրով, 
Արմեն Գրիգորյանին նվիրաբերված Գյուլբենկյան փողոցի հ.36 
շենքի բակում գտնվող ավտոտնակին տրամադրել հասցե՝ 
Գյուլբենկյան փողոց, հ.36 շենք, ավտոտնակ հ.2 

5 
Աննա Սահակյան, Անետա և Դավիթ 
Կիխյաններ 

Թադևոսյան փողոց, հ.16 
շենք, բն.15 

բնակարան 

Աննա Սահակյանին, Անետա և Դավիթ Կիխյաններին 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Թադևոսյան փողոցի 
հ.16 շենքի հ.15 հասցեում գտնվող բնակարանի /վկ. հ.25072019-01-
0254/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 64.7 քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Թադևոսյան փողոց, հ.16 շենք, բն.15/1 
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6 Վեներա Աբգարյան և Լևոն Ղամբարյան 
Պուշկինի փողոց, հ.37 շենք, 

բն.15 
բնակարան 

Վեներա Աբգարյանին և Լևոն Ղամբարյանին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Պուշկինի փողոցի հ.37 շենքի հ.15 
հասցեում գտնվող բնակարանի /վկ. հ.18112013-01-0030/ 
տրամադրել հասցե՝ Պուշկինի փողոց, հ.37 շենք, բն.15/1 

7 

Ալինա Գրիգորյան 
/լիազորված անձ/ 
Արթուր Գրիգորյան 
/սեփականատեր/ 

Ամիրյան փողոց, հ.80 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 24.07.2019թ. հ.15921 
վկայագրով, Արթուր Գրիգորյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Ամիրյան փողոց, հ.80 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝ Ամիրյան փողոց, հ.28/5 

8 Սուսաննա Պետրոսյան Նորքի 9-րդ փող. հ.133 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության  և սեփականության իրավունքների  
27.06.2019 թ. հ.հ.1762 և 1763 վկայագրերի Սուսաննա Պետրոսյանին 
անցած  ժառանգական  գույքին՝  Նորքի 9-րդ փողոցի  հ.133 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Նորքի 9-րդ 
փողոց  հ.133/2 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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