
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «10» «01» 2020թ. h.7-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  Սոնյա Հովսեփյան 
Նուբարաշեն 12-րդ փողոց, 

հ.2 շենք, բն.16 
բնակարան 

Անշարժ գույքի /բնակարան/ առուվաճառքի 28.12.2019թ. հ. 13914 
պայմանագրով, Սոնյա Հովսեփյանի կողմից ձեռք բերված 
Նուբարաշեն 12-րդ փողոցի հ.2 շենքի հ.16 հասցեում գտնվող 
բնակարանին տրամադրել հասցե՝ Նուբարաշեն 12-րդ փողոց, հ.2 
շենք, բն.16/1 

2 Ազատուհի Բաբաջանյան Աղայան փողոց, հ.15 շենք ավտոտնակ 

Սեփականության իրավունքի և ըստ օրենքի ժառանգության 
իրավունքի  12.05.2018թ. հ.961 և հ.962 վկայագրերով Ազատուհի 
Բաբաջանյանին փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Աղայան 
փողոցի հ.15 շենքի տակ գտնվող ավտոտնակին տրամադրել 
հասցե՝ Աղայան փողոց, հ.15 շենք, ավտոտնակ հ.2 

3 

Անահիտ Մարտիրոսյան 
/լիազորված անձ/ 
Արմեն Ներսեսյան 
/սեփականատեր/ 

Պուշկինի փողոց, հ.8 հողամաս 

Պուշկինի փողոցի հ.8 հասցեում գտնվող հողամասին /հիմք՝ Երևան 
քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 30.07.2018թ. 
Քաղաքացիական գործ հ.ԵԿԴ/0245/02/15 վճիռ և ՀՀ վերաքննիչ 
քաղաքացիական դատարանի 30.11.2018թ. Քաղաքացիական գործ 
ԵԿԴ/0245/02/15 որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Պուշկինի փողոց, 
հ.8/1 

4 

 Արգամ Վարդևանյան 
/լիազորված անձ/ 
Հմայակ Օհանյան 
/սեփականատեր/ 

Վահագնի թաղամաս, 
Ղևոնդ Ալիշանի փողոց, 

հ.16 
հողամաս 

Հմայակ Օհանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Վահագնի թաղամասի Ղևոնդ Ալիշանի փողոցի հ.16 հասցեում 
գտնվող հողամասի /վկ. հ.17122019-01-0048/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 786.0քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Վահագնի թաղամաս, Ղևոնդ Ալիշանի փողոց, 
հ.16/1 
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5 

Յուրիկ Ալոյան 
/լիազորված անձ/ 
Կարապետ Իբոյան 
/սեփականատեր/ 

Սամվել Գևորգյան փողոց, 
հ.90/1 

հողամաս 

Կարապետ Իբոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Սամվել Գևորգյան փողոցի հ.90/1 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ.21112018-01-0190/բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
630.2քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Սամվել Գևորգյան 
փողոց, հ.90/2 

6 Աշոտ Ստեփանյան 
Զաքարիա Քանաքեռցու 

փողոց, հ.151/6 
շինություն 

Աշոտ Ստեփանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Զաքարիա Քանաքեռցու փողոցի հ.151/6 հասցեում գտնվող 
շինության /վկ. հ.12122019-01-0267/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 75.7քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Զաքարիա Քանաքեռցու փողոց, հ.151/7 

7 Աշոտ Ստեփանյան 
Զաքարիա Քանաքեռցու 

փողոց, հ.151/6 
շինություն 

Աշոտ Ստեփանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Զաքարիա Քանաքեռցու փողոցի հ.151/6 հասցեում գտնվող 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 47.9քմ մակերեսով 
շինությանը /վկ. հ.12122019-01-0267/ տրամադրել հասցե՝ Զաքարիա 
Քանաքեռցու փողոց, հ.151/8 

8 

Հրանտ Շահնազարյան 
/լիազորված անձ/ 
Արտուր Ներսիսյան 
/սեփականատեր/ 

Կիլիկիա 6-րդ փողոց, հ.6 
շենք 

նկուղ 

Արտուր Ներսիսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կիլիկիա 6-րդ փողոցի հ.6 շենքում գտնվող նկուղին /վկ. հ.18052017-
01-0133/ տրամադրել հասցե՝  Կիլիկիա թաղամաս, հ.6 շենք, հ.32 

9 Սամվել Ջեյրանյան 
Բագրատունյաց փողոց      

2-րդ փակուղի հ.4/3 
շինություն 

Սամվել Ջեյրանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Բագրատունյաց փողոցի 2-րդ փակուղու հ.4/3 հասցեում գտնվող 
շինությանը  /սեփ.վկ. հ.2024863/ տրամադրել հասցե՝ 
Թամանցիների փողոց, հ.67/8 

10 Դավիթ Դավթյան Ձոր-1 թաղամաս հ.68 և հ.69 հողամաս 

Դավիթ Դավթյանին սեփականության իրավունքով պատկանող 
Ձոր-1 թաղամասի հ.68 և հ.69  հասցեներում գտնվող հողամասերին  
/վկ. հ.30102019-01-0320 և վկ. հ.30102019-01-0219/ ըստ միավորման 
հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Դավթաշեն 
«Ձոր-1» թաղամաս, հ.69 

11 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
Արտյոմ Զարգարյան 

Նորքի 2-րդ փողոց հ.48/2 բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 23.12.2019թ. հ.19726 պայմանագրով, 
Արտյոմ Զարգարյանի կողմից ձեռք բերված Նորքի 2-րդ փողոցի 
հ.48/2 հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Գյուրջյան փողոց, հ. 26/4 

12 Սարգիս Թովմասյան 
Սարմենի /Ջրաշատի/ 
փողոց, հ.24 շենքի բակ 

ավտոտնակ 

Անշարժ գույքի /ավտոտնակի/ առուվաճառքի 28.12.2019թ.  հ.6648 
պայմանագրով Սարգիս Թովմասյանի կողմից ձեռք բերված՝ 
Սարմենի /Ջրաշատի/ փողոցի հ.24 շենքի բակում գտնվող 
ավտոտնակին տրամադրել հասցե՝ Սարմենի փողոց, հ.24/5 

                            
                                               

                                             Երևանի քաղաքապետարանի   
                                              աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                                     Վ. Խաչատրյան    
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