Հավելված
Երևանի քաղաքապետի
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ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ.Հ.

Դիմողը

Անշարժ գույքի գտնվելու
վայրը

Անշարժ գույքի տեսակը

Տրամադրվող հասցեն
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4
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1

Գայանե Ալեքսանյան
/լիազորված անձ/
Վարդան Հայրապետյան

2

Նոր Խարբերդի
այգետարածք

հողամաս

Արմեն Աբրահամյան

Նոր Խարբերդի
այգետարածք, 1-ին փողոց,
հ.26

հողամաս

3

Մարիանա Ոսկանյան

Մյասնիկյան պողոտա, հ.5

շինություն

4

Սումբաթ Բայանդուրյան

Վ. Մամիկոնյան փողոց,
հ.49

բնակելի տուն
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Վարդան Հայրապետյանին հատկացված, Նոր Խարբերդի
այգետարածքում գտնվող 500.0քմ մակերեսով հողամասին /հիմք՝
«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի 21.08.2020թ. հ. Հ-9933
տեղեկանք/ տրամադրել հասցե՝ Նոր Խարբերդի այգեգործական
տարածք, 31-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.1/1
Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 28.11.2019թ. հ.25660
վկայագրով, Արմեն Աբրահամյանին անցած ժառանգական գույքին՝
Նոր Խարբերդի այգետարածքի 1-ին փողոցի 600.0քմ մակերեսով հ.26
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Նոր Խարբերդի այգեգործական
տարածք, Ձորի թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.26
Անշարժ գույքի առուվաճառքի 14.12.2020թ. հ.7212 պայմանագրով,
Մարիանա Ոսկանյանի կողմից ձեռք բերված, Մյասնիկյան պողոտայի
հ.5 հասցեում գտնվող շինությանը տրամադրել հասցե՝ Մյասնիկյան
պողոտա, հ.5/14
Վ. Մամիկոնյան փողոցի հ.49 հասցեում գտնվող բնակելի տանը /հիմք՝
ինվ. հ.40402 հատակագիծ/ տրամադրել հասցե՝ Վ. Մամիկոնյան
փողոց, հ.49/1

5

Մանուշ Պետրոսյան
/լիազորված անձ/
Սերգեյ Պետրոսյան

Պռոշյան փողոց, 1-ին
նրբանցք, հ.58/2

ավտոտնակ և շինություն

6

«ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ

Սասունցի Դավթի
հրապարակ, հ.2

շինություն

7

«ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ

Սասունցի Դավթի
հրապարակ, հ.2

շինություն

8

Գայանե Ալեքսանյան
/լիազորված անձ/
Արուսյակ Դերմոյան

Նոր Խարբերդ
այգետարածք

հողամաս

9

Կարեն Ղևոնդյան

Նոր Խարբերդ 32-րդ փողոց,
հ.6ա

հողամաս

10

Հասմիկ Վարդանյան

Հաղթանակ թաղամաս, 50րդ տեղամաս, հ.9ա

բնակելի տուն

11

Մարիա Հակոբջանյան

Վիլնյուսի փողոց, հ.105
շենք, (Նոր Նորքի 9-րդ մ/շ,
հ.46)

տարածք

12

Բագրատ Գևորգյան

Հաղթանակ թաղամաս, 46րդ տեղամաս, հ.5-5ա

հողամաս
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Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 07.12.2020թ. հ.2886
վկայագրով, Սերգեյ Պետրոսյանին փոխանցված Պռոշյան փողոցի 1-ին
նրբանցքի հ.58/2 հասցեում գտնվող ավտոտնակին և շինությանը
տրամադրել հասցե՝ Պ. Պռոշյան փողոց, 1-ին նրբանցք, հ.58/7
«ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ին
սեփականության իրավունքով պատկանող, Սասունցի Դավթի
հրապարակի հ.2 հասցեում գտնվող վարչական շենքի /վկ. հ.2512202001-0286, հող. 108.3քմ սեփ. և 172.7քմ բաժնային սեփ./ բաժանման
հատակագծով առանձնացվող 246.3քմ մակերեսով մասին տրամադրել
հասցե՝ Արցախի փողոց, հ.4/6
«ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ին
սեփականության իրավունքով պատկանող, Սասունցի Դավթի
հրապարակի հ.2 հասցեում գտնվող վարչական շենքի /վկ. հ.2512202001-0286, հող. 103.0քմ/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 77.7քմ
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Արցախի փողոց, հ.4/7
Արուսյակ Դերմոյանին հատկացված Նոր Խարբերդի այգետարածքում
գտնվող 500.0քմ մակերեսով հողամասին /հիմք՝ ՀՀ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎ» ՊՈԱԿ-ի 17.12.2020թ. հ.Հ-15431 արխիվային
տեղեկանք/ տրամադրել հասցե՝ Նոր Խարբերդի այգեգործական
տարածք, Ձորի թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.15
Կարեն Ղևոնդյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Նոր
Խարբերդ 32-րդ փողոցի հ.6ա հասցեում գտնվող հողմասին /սեփ. վկ.
հ.2194346/ տրամադրել հասցե՝ Նոր Խարբերդ այգեգործական
տարածք, 32-րդ փողոց, հ.1/5
Հաղթանակ թաղամասի 50-րդ տեղամասի հ.9ա հասցեում գտնվող
բնակելի տանը /վկ. հ.19062020-01-0311 և Երևանի քաղաքապետի
23.12.2020թ. հ.3936-Ա որոշում/ տրամադրել հասցե` Հաղթանակ
թաղամաս, 1-ին փողոց, հ.1/303
Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 28.08.2020թ. հ.2246 վկայագրով
Մարիա Հակոբջանյանին փոխանցված ժառանգական գույքին՝
Վիլնյուսի փողոցի հ.105 շենքում (Նոր Նորքի 9-րդ մ/շ, հ.46) գտնվող
տարածքին տրամադրել հասցե՝ Վիլնյուսի փողոց, հ.105 շենք,
շինություն հ.100
Բագրատ Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,
Հաղթանակ թաղամասի 46-րդ տեղամասի հ.5-5ա հասցեում գտնվող
հողամասին /Երևանի քաղաքապետի 24.12.2020թ. հ.3971-Ա որոշում,
վկ. հ.31012020-01-0308/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս,
1-ին փողոց, հ.1/294

Հաղթանակ թաղամաս,
հ.50-16-16ա

հողամաս

Հ. Աթոյան փողոց, հ.5 շենք,
բն.8 և Հ. Աթոյան փողոց,
անցուղի, հ.5 շենք բն.8/1

բնակարան

15

Էդուարդ Փաշինյան
/լիազորված անձ/
Աիդա Բերչյան
/սեփականատեր/

Արշակունյաց պողոտա,
հ.127/45

հողամաս

16

Հայկ և Գոհար Գևորգյաններ

Թումանյան փողոց, հ.7
շենք, հ.6

բնակարան

17

Ռուբեն Ադամյան
/լիազորված անձ/
Սուսաննա Պետրոսյան
/սեփականատեր/

Զ. Անդրանիկի փողոց,
հ.54/5 և հ.66/5

շինություն և հողամաս

18

Վահե Սարգսյան
/լիազորված անձ/
Աննա Սարգսյան
/սեփականատեր/

Գարեգին Նժդեհի փողոց,
հ.17/1

հողամաս

13

Ռոման Սարգսյան

14

Գոհար և Գոռ Ավագյաններ

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝
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Ռոման Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,
Հաղթանակ թաղամասի հ.50-16-16ա հասցեում գտնվող հողամասին
/Երևանի քաղաքապետի 25.12.2020թ. հ.3990-Ա որոշում, վկ. հ.0311202001-0113/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փողոց,
հ.1/359
Գոհար և Գոռ Ավագյաններին ընդհանուր բաժնային սեփականության
իրավունքով պատկանող, Հ. Աթոյան փողոցի հ.5 շենքի հ.8 և Հ. Աթոյան
փողոցի անցուղու հ.5 շենքի հ.8/1 հասցեներում գտնվող
բնակարաններին /վկ. հ.24122020-01-0287 և հ.24122020-01-0286/, ըստ
միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ Հ.
Աթոյան փողոց, անցուղի, հ.5 շենք, բն.8
Աիդա Բերչյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,
Արշակունյաց պողոտայի հ.127/45 հասցեում գտնվող շինությունների
/վկ. հ.19062019-01-0282/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող
1545.48քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Արշակունյաց
պողոտա, հ.127/60
Թումանյան փողոցի հ. 7 շենքի հ.6 հասցեում գտնվող բնակարանին
/հիմք՝ ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 24.01.2020թ. հ.301
վկայագիր և սեփ. վկ. հ.1014443/ տրամադրել հասցե՝ Թումանյան
փողոց, հ.7 շենք, բն.6/1
Սուսաննա Պետրոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող
Զ. Անդրանիկի փողոցի հ.54/5 և հ.66/5 հասցեներում գտնվող
շինությանը և հողամասին /վկ. հ.10082020-01-0269 և հ.11092020-010284/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ միասնական
հասցե՝ Զորավար Անդրանիկի փողոց, հ.66/5
Աննա Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող,
Գարեգին Նժդեհի փողոցի հ.17/1 հասցեում գտնվող շինության /վկ.
հ.09022015-01-0118, շինություն՝ 46.0քմ/ բաժանման հատակագծով
առանձնացվող 51.2քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե`
Գարեգին Նժդեհի փողոց, հ.17/2

Դ. Համբարյան

