
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «19» «01» 2021թ.h.75-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 Նարե Ամիրյան 
Սարի թաղ 13-րդ փողոց, 

հ.36 
հողամաս 

Նարե Ամիրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Սարի թաղ 13-րդ փողոցի հ.36 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ.30102020-01-0032/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
360.5քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Սարի թաղ 
13-րդ փողոց, հ.36/1 

2 Էդմոնդ Կիրակոսյան և Արամ Խրիմյան 
Մինսկի փողոց, հ.46/3 և 

հ.50 
հողամաս 

Էդմոնդ Կիրակոսյանին և Արամ Խրիմյանին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Մինսկի փողոցի հ.46/3 
և հ.50 հասցեներում գտնվող հողամասերին /վկ. հ.20012020-01-0194 
և հ.28122020-01-0180/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել 
մեկ միասնական հասցե՝ Մինսկի փողոց, հ.50 

3 

Վիրաբ Եղիազարյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռոբերտ Եղիազարյան 
/սեփականատեր/ 

Աէրացիա փողոց, հ.2/4 
շենք, բն.6 

բնակարան 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 12.06.2020թ. հ.2734  
վկայագրով և հ.2735 լրացուցիչ վկայագրով Ռոբերտ 
Եղիազարյանին փոխանցված ժառանգական գույքին՝ Աէրացիայի 
փողոցի հ.2/4 շենքի հ.6 հասցեում գտնվող բնակարանին 
տրամադրել հասցե՝ Աէրացիայի թաղամաս, հ.2/4 շենք, բն.6/1 

4 Վարդան Ղաջոյան 
Դավթաշեն 1-ին և 2-րդ 
թաղամաս, 3-րդ հարող 

տարածք 
բնակելի տուն 

Վարդան Ղաջոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 1-ին և 2-րդ թաղամասերի 3-րդ հարող տարածքում 
գտնվող բնակելի տանը /վկ. հ.12112019-01-0335/ տրամադրել 
հասցե՝ Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, հ.7/8 
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5 
Եկատերինա Քալաշյան և Իրինա 
Ժամհարյան 

Բաբայան փողոց, հ.36 
շենքի բակ 

ավտոտնակ 

Սեփականության և ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի 
26.05.2020թ. հ.930 և հ.931 վկայագրերով, Եկատերինա Քալաշյանին 
և Իրինա Ժամհարյանին փոխանցված ժառանգական 
գույքին՝Բաբայան փողոցի հ.36 շենքի բակում գտնվող 
ավտոտնակին  տրամադրել հասցե՝ Խ. Բաբայան փողոց, հ.36 շենք, 
ավտոտնակ հ.25 

6 
Լաերտ Սողոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՇԱՆԹ»ՍՊԸ 

Կիևյան փողոց, հ. 16 ոչ բնակելի տարածք 

«ՇԱՆԹ»ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կիևյան  փողոցի հ. 16 հասցեում գտնվող ոչ բնակելի տարածքին 
/վկ. հ.14102019-01-0304/ տրամադրել հասցե՝ Կիևյան փողոց, հ. 16 
շենք, շինություն հ.1/4 

7 
Լաերտ Սողոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՇԱՆԹ»ՍՊԸ 

Կիևյան փողոց, հ. 16 ոչ բնակելի տարածք 

«ՇԱՆԹ»ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կիևյան  փողոցի հ. 16 հասցեում գտնվող ոչ բնակելի տարածքին 
/վկ. հ.02102019-01-0276/ տրամադրել հասցե՝ Կիևյան փողոց, հ. 16 
շենք, շինություն հ.1/3 

8 
Լաերտ Սողոյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՇԱՆԹ»ՍՊԸ 

Կիևյան փողոց, հ. 16 ոչ բնակելի տարածք 

«ՇԱՆԹ»ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կիևյան  փողոցի հ. 16 հասցեում գտնվող ոչ բնակելի տարածքին 
/վկ. հ.02102019-01-0129/ տրամադրել հասցե՝ Կիևյան փողոց, հ. 16 
շենք, շինություն հ.1/2 

                            
 
                                           
                                                    Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
                                                       քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝                                                            Դ. Համբարյան   
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