
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «20» «01» 2021թ.h.113-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 

Հովհաննես Քերոբյան  
/լիազորված անձ/ 
Օլգա Սարգսյան  
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս, 47-
րդ տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Օլգա Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.14102020-01-0214 և Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.45-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե` Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/530 

2 

Հովհաննես Քերոբյան  
/լիազորված անձ/ 
Օլգա Սարգսյան  
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս, 47-
րդ տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Օլգա Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.14102020-01-0227 և Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.45-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե` Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/533 

3 

Հովհաննես Քերոբյան  
/լիազորված անձ/ 
Հասմիկ Քերոբյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս, 47-
րդ տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Հասմիկ Քերոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.14102020-01-0276 և Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.33-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե` Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/532 

4 

Հովհաննես Քերոբյան  
/լիազորված անձ/ 
Հասմիկ Քերոբյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս, 47-
րդ տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Հասմիկ Քերոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.14102020-01-0269 և Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.20-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե` Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/529 
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5 

Հովհաննես Քերոբյան 
 /լիազորված անձ/ 
Մհեր Պապյան 
 /սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս, 47-
րդ տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Մհեր Պապյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.14102020-01-0193 և Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.48-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե` Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/527 

6 

Հովհաննես Քերոբյան 
 /լիազորված անձ/ 
Մհեր Պապյան 
 /սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս, 47-
րդ տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Մհեր Պապյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. հ.14102020-01-0197 և Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.48-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե` Հաղթանակ 
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/518 

7 

Հովհաննես Քերոբյան 
 /լիազորված անձ/ 
Մհեր Պապյան 
 /սեփականատեր/ 

Հաղթանակ թաղամաս, 47-
րդ տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Մհեր Պապյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
հողամասին /վկ. h.22122020-01-0094 և հ.14102020-01-0197 և Երևանի 
քաղաքապետի 13.01.2021թ. հ.48-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե` 
Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/521 

8 
Ռուբեն Սարգսյան 
/լիազորված անձ/ 
Արթուր և Լյովիկ Սարգսյաններ 

Քանաքեռ 14-րդ փողոց, հ.12 բնակելի տուն 

Արթուր և Լյովիկ Սարգսյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Քանաքեռ 14-րդ 
փողոցի  հ. 12 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.11012021-01-
0181/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 218.9քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Քանաքեռ 14-րդ փողոց, հ. 12/1 

9 Լիլիթ Քաղցրիկյան և Արմեն Քեշիշյան 
Վարդանանց փողոց, 

 հ.11 շենք, հ.28 
բնակարան 

Վարդանանց փողոցի  հ.11 շենքի հ.28 հասցեում գտնվող 
վերահատակագծված բնակարանին  /հիմք՝ 12.11.2020թ. հ.01/19-Ֆ-
1268-337 ավարտական ակտ /շահագործման թույլտվություն// 
տրամադրել հասցե՝ Վարդանանց փողոց, հ.11 շենք, բն.28/1 

10 Տաթևիկ Վահրադյան 
Կիևյան փողոց, հ.10 շենք, 

հ.51ա 
տարածք 

Անշարժ գույքի տարաժամկետ առուվաճառքի և գրավի 30.12.2020թ. 
հ.16457 պայմանագրով, Տաթևիկ Վահրադյանի կողմից ձեռք բերված 
Կիևյան փողոցի հ.10 շենքի հ.51ա հասցեում գտնվող 
կիսանկուղային տարածքին տրամադրել հասցե՝ Կիևյան փողոց, 
հ.10 շենք, շինություն հ.83 

11 

Ռոբերտ Դավթյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԱՐԶՆՈՒ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԹՏԽ» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Գ. Նարեկացու թաղամաս, 
հ.44   

ոչ բնակելի տարածք 

«ԱՐԶՆՈՒ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԹՏԽ» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Գ. Նարեկացու թաղամասի հ.44 հասցեում գտնվող ոչ 
բնակելի տարածքին /սեփ. վկ. հ.411123/ տրամադրել հասցե՝ 
Նարեկացի թաղամաս, հ.44 շենք, շինություն հ.56 

12 Կարեն Արզումանյան 
Հաղթանակ տեղամաս, 

հ.36-2 
հողամաս 

Կարեն Արզումանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակ տեղամասի հ.36-2 հասցեում գտնվող 
հողամասին /հիմք՝ վկ. հ.08122020-01-0228 և Երևանի 
քաղաքապետի 13.01.2021թ. հ.42-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ 
Հաղթանակ թաղամաս, 2-րդ փողոց, հ.65/25  

13 Արման Թևանյան 
Բագրատունյաց փողոց, 

հ.20  
տարածք 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 14.01.2021թ. հ. 148 պայմանագրով, 
Արման Թևանյանի կողմից ձեռք բերված Բագրատունյաց փողոցի 
հ.20 հասցեում գտնվող տարածքին տրամադրել հասցե՝ 
Բագրատունյաց փողոց, հ.20 շենք, շինություն հ.60 
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14 Սամվել Վարդանյան Հաղթանակ թաղամաս հողամաս 

Սամվել Վարդանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակ թաղամասում գտնվող հողամասին /հիմք՝ վկ. 
հ.17092020-01-0316 և Երևանի քաղաքապետի 13.01.2021թ. հ.46-Ա 
որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, 
հ.1/292 

15 Հայկ Աբրահամյան 
Հաղթանակի 52ա 
տեղամաս, հ.2 

հողամաս 

Հայկ Աբրահամյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 52ա տեղամասի հ.2 հասցեում գտնվող հողամասին 
/հիմք՝ վկ. հ.16102020-01-0228 և Երևանի քաղաքապետի 13.01.2021թ. 
հ.28-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին 
փողոց, հ.1/749 

16 Գագիկ Աբդոյան 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 

հ.45/8 
տարածք 

Գագիկ Աբդոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի հ.45/8 հասցեում գտնվող տարածքի 
/վկ. հ.27112015-01-0194/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
379.0քմ մակերեսով մասին /ընդ. 66.1քմ/ տրամադրել հասցե՝ 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, հ.45/9 

17 Ասյա Մարտիրոսյան Աղաբաբյան փողոց, հ.11/8 բնակելի տուն 

Ասյա Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աղաբաբյան փողոցի հ.11/8 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15012021-01-0038/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
75.20քմ /3.10քմ ընդ./ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Գրիգոր Աղաբաբյան փողոց, հ.11/13 

18 Ասյա Մարտիրոսյան Աղաբաբյան փողոց, հ.11/8 բնակելի տուն 

Ասյա Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աղաբաբյան փողոցի հ.11/8 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15012021-01-0038/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
69.06քմ /9.0քմ ընդ./ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Գրիգոր 
Աղաբաբյան փողոց, հ.11/14 

19 Ասյա Մարտիրոսյան Աղաբաբյան փողոց, հ.11/8 բնակելի տուն 

Ասյա Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աղաբաբյան փողոցի հ.11/8 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15012021-01-0038/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
74.12քմ /16.44քմ ընդ./ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Գրիգոր Աղաբաբյան փողոց, հ.11/15 

20 Ասյա Մարտիրոսյան Աղաբաբյան փողոց, հ.11/8 բնակելի տուն 

Ասյա Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աղաբաբյան փողոցի հ.11/8 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15012021-01-0038/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
38.40քմ /24.98քմ ընդ./ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Գրիգոր Աղաբաբյան փողոց, հ.11/16 

21 Ասյա Մարտիրոսյան Աղաբաբյան փողոց, հ.11/8 բնակելի տուն 

Ասյա Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աղաբաբյան փողոցի հ.11/8 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15012021-01-0038/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
32.88քմ /24.98քմ ընդ./ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Գրիգոր Աղաբաբյան փողոց, հ.11/17 
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22 Ասյա Մարտիրոսյան Աղաբաբյան փողոց, հ.11/8 բնակելի տուն 

Ասյա Մարտիրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Աղաբաբյան փողոցի հ.11/8 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.15012021-01-0038/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
85.33քմ /24.98քմ ընդ./ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Գրիգոր Աղաբաբյան փողոց, հ.11/18 

23 Վահիդա Ղուլյան 
Պ. Տիչինայի փողոց, հհ.95, 

95/1 
բնակելի տուն 

Վահիդա Ղուլյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Պ. 
Տիչինայի փողոցի հ.95 և հ.95/1 հասցեներում գտնվող բնակելի 
տներին /սեփ. վկ. հ.1842978 և հ.2659271/, ըստ միավորման 
հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Պ. Տիչինայի 
փողոց, հ.95 

24 Հովհաննես Քերոբյան 
Հաղթանակի 47-րդ 

տեղամաս, հ.7 
հողամաս 

Հովհաննես Քերոբյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
219.27քմ մակերեսով հողամասին  /հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.10-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0212/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/525 

25 Հովհաննես Քերոբյան 
Հաղթանակի 47-րդ 

տեղամաս, հ.7 
հողամաս 

Հովհաննես Քերոբյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
207.02քմ մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.27-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0178/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/520 

26 Հովհաննես Քերոբյան 
Հաղթանակի 47-րդ 

տեղամաս, հ.7 
հողամաս 

Հովհաննես Քերոբյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 
227.83քմ մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.11-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0182/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/534 

27 

Հովհաննես Քերոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Աղասի Քերոբյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 47-րդ 
տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Աղասի Քերոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 224.18քմ 
մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.34-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0261/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/535 

28 

Հովհաննես Քերոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Աղասի Քերոբյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 47-րդ 
տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Աղասի Քերոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 217.55քմ 
մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.32-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0256/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/524 

29 

Հովհաննես Քերոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Աղասի Քերոբյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 47-րդ 
տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Աղասի Քերոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 216.36քմ 
մակերեսով հողամասին  / հիմք՝Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.9-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0245/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/519 
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30 

Հովհաննես Քերոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Լիլիթ Պապյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 47-րդ 
տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Լիլիթ Պապյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 218.3քմ 
մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.47-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0265/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/523 

31 

Հովհաննես Քերոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Լիլիթ Պապյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 47-րդ 
տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Լիլիթ Պապյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 224.19քմ 
մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.47-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0259/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/528 

32 

Հովհաննես Քերոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Լիլիթ Պապյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 47-րդ 
տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Լիլիթ Պապյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 222.2քմ 
մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.47-Ա որոշում, վկ. հ.21102020-01-0166/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/531 

33 

Հովհաննես Քերոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Դավիթ Պապյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 47-րդ 
տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Դավիթ Պապյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 211.45քմ 
մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.16-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0234/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/522 

34 

Հովհաննես Քերոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Դավիթ Պապյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 47-րդ 
տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Դավիթ Պապյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 206.05քմ 
մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.17-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0217/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/517 

35 

Հովհաննես Քերոբյան 
/լիազորված անձ/ 
Դավիթ Պապյան 
/սեփականատեր/ 

Հաղթանակի 47-րդ 
տեղամաս, հ.7 

հողամաս 

Դավիթ Պապյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հաղթանակի 47-րդ տեղամասի հ.7 հասցեում գտնվող 229.27քմ 
մակերեսով հողամասին  / հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 
13.01.2021թ. հ.36-Ա որոշում, վկ. հ.14102020-01-0229/ տրամադրել 
հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/536 

36 

Մհեր Պողոսյան 
/լիազորված անձ/ 
Վաչագան Թևոսյան 
/սեփականատեր/ 

Լուկաշինի փողոց, հ.35/36 հողամաս 

Վաչագան Թևոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Լուկաշինի փողոցի հ.35/36 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. 
հ.12012021-01-0054/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
մասին տրամադրել հասցե՝ Լուկաշինի փողոց, հ.35/126 

                            
                                           
                                                    Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                                                       քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                            Դ. Համբարյան                          
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