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ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հ.Հ. Դիմողը 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայրը 
Անշարժ գույքի տեսակը Տրամադրվող հասցեն 

1 2 3 4 5  

1 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 1 
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«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 2 
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226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 3 
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6 
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Ռոբերտ Վարդանյանց  
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Ռոբերտ Վարդանյանց  
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Ռոբերտ Վարդանյանց  
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15 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 15 
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/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 
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հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
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226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
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19 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 19 

20 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 20 



21 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 21 

22 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 22 

23 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 23 

24 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 24 

25 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 25 

26 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 բնակարան 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, բն. 26 

27 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ոչ բնակելի տարածք 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, շինություն հ. 27 

28 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ոչ բնակելի տարածք 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, շինություն հ. 28 



29 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ոչ բնակելի տարածք 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, շինություն հ. 29 

30 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ոչ բնակելի տարածք 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, շինություն հ. 30 

31 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ոչ բնակելի տարածք 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ոչ բնակելի տարածքին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, շինություն հ. 31 

32 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 1 

33 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 2 

34 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 3 

35 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 4 

36 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 5 



37 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 6 

38 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 7 

39 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 8 

40 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 9 

41 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 10 

42 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 11 

43 
Ռոբերտ Վարդանյանց  
/լիազորված անձ/ 
«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 

Բուզանդի փողոց, հ. 99 ավտոկայանատեղ 

«ԳՐԱԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, Բուզանդի փողոցի հ. 99 
հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի /հիմք՝ 
19.03.2014թ. հ. 01/18-05/2-5342-202 և 17.04.2015թ. հ. 01/18-05/2-17193-
226 նախագծեր/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Բուզանդի փողոց, հ. 99 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 12 

44 
ԵՐԵՎԱՆԻ «ՊԼԱՍՏՊՈԼԻՄԵՐ» 
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ 

Արշակունյաց պողոտա, 
հ. 127 

շենք-շինություն 

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՊԼԱՍՏՊՈԼԻՄԵՐ» ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
ՓԲԸ-ին պատկանող, Արշակունյաց պողոտայի հ. 127 հասցեում 
գտնվող շենք-շինությունների /վկ. հ. 0226191/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող մասին տրամադրել հասցե՝ 
Արշակունյաց պողոտա, հ. 127/47 



45 

Մանվել Վարդանյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Ահարոնյան փողոց, հ. 3 շենք-շինություն 

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Ահարոնյան 
փողոցի հ. 3 հասցեում գտնվող շենք-շինությունների /վկ. հ. 16042015-
01-0155/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող մասին 
տրամադրել հասցե՝ Ահարոնյան փողոց, հ. 3/7 

46 

Միքայել Ղազարյան 
/լիազորված անձ/ 
Ռոման Առաքելյան 
/սեփականատեր/ 

Շիրազի փողոց, հ. 10 շենք տարածք 

Ռոման Առաքելյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Շիրազի փողոցի հ. 10 շենքում գտնվող տարածքին /սեփ. վկ. 
հ. 0275615/ տրամադրել հասցե՝ Շիրազի փողոց, հ. 10 շենք, շինություն 
հ. 73 

47 Սիրանուշ Վարդանյան 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 

հ. 6/12 
հողամաս 

Սիրանուշ Վարդանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի հ. 6/12 հասցեում գտնվող հողամասի 
/վկ. հ. 07032013-01-2244/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, հ. 6/16 

48 Արմինէ Կէվհէրեան 
Թումանյան փողոց, հ. 38 

շենք 
տարածք 

Արմինէ Կէվհէրեանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թումանյան փողոցի հ. 38 շենքում գտնվող տարածքին /սեփ. վկ. 
հ. 2032057/ տրամադրել հասցե՝ Թումանյան փողոց, հ. 38 շենք, 
շինություն հ. 65 

49 
Լևոն Հալուլյան 
/լիազորված անձ/ 
Բրադ Գուդրոու 

Մաշտոցի պողոտա, հ. 6 
շենք, բն. 19 և 19 ա  

բնակարան 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 08.06.2015թ. հ. 912 
վկայագրով, Բրադ Գուդրոուին անցած ժառանգական գույքին՝ 
Մաշտոցի պողոտայի հ. 6 շենքի հ. 19 և 19 ա հասցեում գտնվող 
բնակարանին տրամադրել հասցե՝ Մաշտոցի պողոտա, հ. 6 շենք, 
բն. 19 

       
                          
                                    Երևանի քաղաքապետարանի     
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Ս. Մակարյան    


