
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «24» «02» 2020թ.h. 628-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 
Սամսոն Հակոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Արտաշ Աբրահամյան 

Սարի թաղ 19-րդ փողոց, 
հ.20 

բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 06.09.2011թ. հ.1-2879 
վկայագրով, Արտաշ Աբրահամյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝ Սարի թաղ 19-րդ փողոցի հ.20 հասցեում գտնվող բնակելի 
տանը տրամադրել հասցե՝ Սարի թաղ 19-րդ փողոց, հ.20/3 

2 

Լևոն Բանդիկյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՕՍՏ-ՇԻՆ»  ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Ա. Ավետիսյան փողոց, հ.61 
շենք, հ.29 

տարածք 

«ՕՍՏ-ՇԻՆ»  ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Ա. 
Ավետիսյան փողոցի հ.61 շենքի հ.29 հասցեում գտնվող տարածքի 
/վկ. հ.04102019-01-0040/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
25.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Ա. Ավետիսյան 
փողոց, հ.61 շենք, շինություն հ.29/1 

3 
Վարդուհի, Սպարտակ, Սիրանուշ և 
Արարատ Սիմոնյաններ 

Կարապետ Ուլնեցու 
 փողոց, հ.2 

բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 21.10.2019թ. հ.հ.7410, 7411, 
7425 , 7426 և 08.10.2009թ. հ.7003 վկայագրերով, Վարդուհի, 
Սպարտակ, Սիրանուշ և Արարատ Սիմոնյաններին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝ Կարապետ Ուլնեցու փողոցի հ.2 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Կարապետ Ուլնեցու 
փողոց, հ.2/3 

4 Կորյուն Մկրտչյան Ն. Չարբախ 6-րդ փողոց, հ.8 հողամաս 

Կորյուն Մկրտչյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ն. Չարբախ 6-րդ փողոցի, հ.8 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.14122012-01-3238/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
243.19քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Ն. Չարբախ 
6-րդ փողոց, հ.8/1 
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5 Սերգեյ Հարությունյան 
Նուբարաշեն 15-րդ փողոց, 

հ.26գ 
բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 11.02.2020թ. հ.1136 պայմանագրով 
Սերգեյ Հարությունյանին նվիրված, Նուբարաշեն 15-րդ փողոցի 
հ.26գ հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Նուբարաշեն 15-րդ փողոց, հ.26/2 

6 

Վարազդատ Իսպիրյան 
/լիազորված անձ/ 
Անահիտ Իսպիրյան 
/սեփականատեր/ 

Դավիթ Բեկի փողոց, 
նրբանցք /Գաջեգործների 4-

րդ նրբանցք/, հ.6 
բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 29.02.2009թ. հ.1397 
վկայագրով Անահիտ Իսպիրյանին փոխանցված Դավիթ Բեկի 
փողոցի նրբանցքի /Գաջեգործների 4-րդ նրբանցք/ հ.6 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, 
նրբանցք հ.6/1 

7 
Լևոն Սարգսյան 
/լիազորված անձ/ 
Ջիրայր Կանել 

Ձորագյուղ ազգագրական 
թաղամաս հ.21/1 շենք, հ.1 

բնակարան 

Ջիրայր Կանելին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ձորագյուղ ազգագրական թաղամասի հ.21/1 շենքի, հ.1 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.10122019-01-0134/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 55.1 քառ.մետր մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Ձորագյուղ ազգագրական թաղամաս հ.21/1 
շենք, բն. հ.1/1 

8 
Լևոն Սարգսյան 
/լիազորված անձ/ 
Ջիրայր Կանել 

Ձորագյուղ ազգագրական 
թաղամաս հ.21/1 շենք, հ.2 

բնակարան 

Ջիրայր Կանելին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ձորագյուղ ազգագրական թաղամասի հ.21/1 շենքի, հ.2 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.10122019-01-0234/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 57.3 քառ.մետր մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Ձորագյուղ ազգագրական թաղամաս հ.21/1 
շենք, բն. հ.2/1 

9 
Սիրվարդ, Ալվարդ, Սվետլանա 
Զաքոյաններ և Մովսես Հարությունյան 

Մյասնիկյան պողոտա 
հ.25/2 

օժանդակ շինություն 

Ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի 25.12.2019թ. հ.6620, հ.6621, 
հ.6622 և հ.6623 վկայագրերով, Սիրվարդ, Ալվարդ, Սվետլանա 
Զաքոյաններին և Մովսես Հարությունյանին անցած ժառանգական 
գույքին՝ Մյասնիկյան պողոտայի հ.25/2 հասցեում գտնվող 
օժանդակ շինությանը տրամադրել հասցե՝ Մյասնիկյան պողոտա 
հ.25/8 

10 
Տիգրան Լևոնյան 
/լիազորված անձ/ 
Տիգրան Շեխոյան 

Յ. Լեփսիուսի փողոց, հ.35 
շենք, հ.22 

բնակարան 

Տիգրան Շեխոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Յ. 
Լեփսիուսի փողոցի հ.35 շենքի հ.22 բնակարանի /վկ. հ.13022020-01-
0319/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 31.26քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Յ. Լեփսիուսի փողոց, հ.35 շենք, 
հ.22/1բն. 

11 Արթուր Մերիխանյան 
Հր. Քոչարի փողոց, հ.14/3 

շենք, հ.23 
բնակարան 

Արթուր Մերիխանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հր. Քոչարի փողոցի հ.14/3 շենքի հ.23 բնակարանի /վկ. 
հ.11122019-01-0197/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
51.5քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հր. Քոչարի փողոց, 
հ.14/3 շենք, հ.23/1բն. 

12 
Արման Գրիգորյան 
/լիազորված անձ/ 
Պարթև  Պողոսյան 

Ահարոնյան փողոց, հ.14 
շենք 

արվեստանոց 

Պարթև Պողոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ահարոնյան փողոցի հ.14 շենքում գտնվող արվեստանոցին /սեփ. 
վկ. հ.2109547/ տրամադրել հասցե՝ Ահարոնյան փողոց, հ.14 շենք, 
շինություն հ.54  
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13 

Ստյոպա Դավոյան 
/լիազորված անձ/ 
Տիգրան Խաչատրյան 
/սեփականատեր/ 

Հանրապետության փողոց, 
հ.80 շենք, հ.16 և հ.26 

տարածք 

Տիգրան Խաչատրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի հ.80 շենքի հ.16 և հ.26 հասցեներում 
գտնվող տարածքներին /վկ. հ.31012020-01-0355 և հ.26062017-01-
0132/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական 
հասցե՝ Հանրապետության փողոց, հ.80 շենք, շինություն հ.16,26 

14 
Դավիթ Մինասյան 
/լիազորված անձ/ 
Սերյոժա Մինասյան 

Մ. Ավետիսյան 2-րդ փողոց, 
հ.8/1 և հ.8/2 

հողամաս 

 Սերյոժա Մինասյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Մ. Ավետիսյան 2-րդ փողոցի հ.8/1 և հ.8/2 հասցեներում գտնվող 
հողամասերին /սեփ. վկ. հ.2844832 և վկ. հ.29102019-01-0061/ ըստ 
միավորման հատակագծի տրամադրել հասցե՝ Մ. Ավետիսյան 2-րդ 
փողոց, հ.8/1 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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