Հավելված
Երևանի քաղաքապետի
«10» «07» 2020թ.h. 2060-Ա որոշման

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ.Հ.

Դիմողը

Անշարժ գույքի գտնվելու
վայրը

Անշարժ գույքի
տեսակը

Տրամադրվող հասցեն
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1

Սահակ Սահակյան
/լիազորված անձ/
Արմեն Լալազարյան
/սեփականատեր/

2

Ժաննա Տենյան

3

Ա. Մանուկյան փողոց,
հ.8/1 շենք, հ.36

բնակարան

Անդրանիկի փողոց,
հ.50 շենք, հ.1ա

բնակարան

Օնիկ Մանուկյան

Արտաշեսյան /Ծերեթելի
փողոց/ պողոտա, հ.39 շենք,
հ.37ա

բնակարան

4

Դավիթ Ավետիսյան
/լիազորված անձ/
«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ
/սեփականատեր/

Հանրապետության փողոց,
նրբանցք, հ.13/5

հողամաս

5

Զոյա Մարտիրոսյան և Արկադի
Հարությունյան

Կ. Ուլնեցու փողոց, 3-րդ
փակուղի, 2/2 շենք, հ.6

բնակարան

Արմեն Լալազարյանին սեփականության իրավունքով
պատկանող, Ա. Մանուկյան փողոցի հ.8/1 շենքի հ.36 հասցեում
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.25092019-01-0046/ բաժանման
հատակագծով առանձնացվող 63.0քմ մակերեսով մասին
տրամադրել հասցե՝ Ալեք Մանուկյան փողոց, հ.8/1 շենք, բն.36/1
Ժաննա Տենյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,
Անդրանիկի փողոցի հ.50 շենքի հ.1ա հասցեում գտնվող
բնակարանին /սեփ. վկ. հ.1818445/ տրամադրել հասցե՝
Անդրանիկի փողոց, հ.50 շենք, բն.1/1
Արտաշեսյան /Ծերեթելի փողոց/ պողոտայի հ.39 շենքի հ.37ա
հասցեում գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ.448237/ տրամադրել
հասցե՝ Արտաշեսյան պողոտա, հ.39 շենք, բն.37/1
«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ին սեփականության
իրավունքով պատկանող, Հանրապետության փողոցի նրբանցքի
հ.13/5 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.04032019-01-0206/
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 65.66քմ մակերեսով
մասին տրամադրել հասցե՝ Հանրապետության փողոց, նրբանցք,
հ.13/9
Կ. Ուլնեցու փողոցի 3-րդ փակուղու 2/2 շենքի հ.6 հասցեում
գտնվող բնակարանին /հիմք՝ Ըստ օրենքի ժառանգության
իրավունքի 14.12.2019թ. հ.7798 և հ.7799 վկայագրեր և սեփ. վկ.
հ.493809/ տրամադրել հասցե՝ Կարապետ Ուլնեցու փողոց, 3-րդ
փակուղի, 2/2 շենք, բն.6/1

6

Արտեմ Հովհաննիսյան
/լիազորված անձ/
Ռաիսա Մելիքսեթյան
/սեփականատեր/

7

«ԿՐԵԴԻՏ ԿՈՐՊ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

8

Դավիթ Ավետիսյան
/լիազորված անձ/
«ԱԿՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
/սեփականատեր/

Հանրապետության փողոց,
հ.30/1

շինություն

9

Տիգրան Խուդոյան
/լիազորված անձ/
«ԱՎՏՈՏՐԱՆՍ» ՓԲԸ
/սեփականատեր/

Ն. Տիգրանյան փողոց, հ.27

շինություն

10

Ռաիսա Մկրտումյան
/լիազորված անձ/
Ռոբերտ Մկրտումյան

Նուբարաշեն /Սովետաշեն/ 8րդ փողոց, հ.5

շինություն

11

Շուշան և Վարդգես Քուրքչիյաններ

Ա. Շահինյան փողոց, 1-ին
նրբանցք, հ.25/31

հողամաս

12

Արտուր Շուշանյան

Նորքի 2-րդ զանգված, հ.48/2

ավտոտնակ

Նոր Արեշ 22-րդ փողոց, հ.74 և
հ.74/1

հողամաս

Թաիրովի փողոց, հ.5

բնակելի տուն

Երևանի քաղաքապետարանի
աշխատակազմի քարտուղար՝

Հողաբաժանման 18.03.2008թ. հ.1212 պայմանագրով, Ռաիսա
Մելիքսեթյանին անցած Նոր Արեշ 22-րդ փողոցի հ.74 և հ.74/1
հասցեներում գտնվող 494.0քմ մակերեսով հողամասին
տրամադրել հասցե՝ Նոր Արեշ 22-րդ փողոց, հ.74/2
Թաիրովի փողոցի հ.5 հասցեում գտնվող բնակելի տանը
/հիմք՝Հրապարակային սակարկություններով իրացված անշարժ
գույքի առուվաճառքի 08.07.2020թ. հ.4927 պայմանագիր/
տրամադրել հասցե՝ Թաիրովի փողոց, հ.7/3
«ԱԿՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով
պատկանող, Հանրապետության փողոցի հ.30/1 հասցեում
գտնվող շինությունների /վկ. հ.07072020-01-0276/ բաժանման
հատակագծով առանձնացվող 240.4քմ մակերեսով մասին
տրամադրել հասցե՝ Հանրապետության փողոց, հ.30/3
«ԱՎՏՈՏՐԱՆՍ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով
պատկանող, Ն. Տիգրանյան փողոցի հ.27 հասցեում գտնվող
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 5631.8քմ մակերեսով
հողամասի վրա գտնվող շինություններին /վկ. հ.26052020-010156 տրամադրել հասցե՝ Ադոնցի փողոց, հ.19/19
Ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի 03.06.2010թ. հ.1-1847
վկայագրով, Ռոբերտ Մկրտումյանին փոխանցված ժառանգական
գույքին՝ Նուբարաշեն /Սովետաշեն/ 8-րդ փողոցի հ.5 հասցեում
գտնվող շինությանը տրամադրել հասցե՝ Նուբարաշեն 8-րդ
փողոց, հ.5/5
Շուշան և Վարդգես Քուրքչիյաններին ընդհանուր համատեղ
սեփականության իրավունքով պատկանող, Ա. Շահինյան
փողոցի 1-ին նրբանցքի հ.25/31 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ.
հ. 07082018-01-0036/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող
6.5քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Ա. Շահինյան
փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.25/41
Նորքի 2-րդ զանգվածի հ.48/2 հասցեում գտնվող ավտոտնակին
/հիմք՝ անշարժ գույքի /ավտոկայանատեղի/ առուվաճառքի
25.02.2020թ. հ.4303 պայմանագիր և Երևանի քաղաքապետի
23.03.2020թ. հ.1106-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե՝ Մոլդովական
փողոց, հ.48/2 շենք, ավտոտնակ հ.7

Վ. Խաչատրյան

