
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «03» «06» 2019թ. h.1833-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. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/1 

2. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/2 

3. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/3 

4. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/4 
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5. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/5 

6. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/6 

7. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/7 

8. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/8 

9. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/9 

10. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/10 

11. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/11 

12. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/12 
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13. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/13 

14. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/14 

15. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/15 

16. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/16 

17. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/17 

18. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/18 

19. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/19 

20. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/20 
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21. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/21 

22. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/22 

23. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/23 

24. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 80 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 80 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2386589/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 80/24 

25. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/5 

26. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/6 

27. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/7 

28. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/8 
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29. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/9 

30. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/10 

31. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/11 

32. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/12 

33. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/13 

34. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/14 

35. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/15 

36. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/16 
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37. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/17 

38. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/18 

39. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/19 

40. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/20 

41. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/21 

42. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/22 

43. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/23 

44. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-3-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/24 
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45. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/25 

46. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/26 

47. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/27 

48. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/28 

49. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/29 

50. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/30 

51. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/31 

52. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/32 
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53. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/33 

54. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/34 

55. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/35 

56. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/36 

57. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/37 

58. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/38 

59. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/39 

60. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/40 
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61. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/41 

62. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/42 

63. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/43 

64. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/44 

65. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/45 

66. 

Արմեն Սայադյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ 
Արման Սարգսյան 

Սայաթ-Նովայի պողոտա, 
հ. 40 շենք, հ. 83 

տարածք 

«ԼԵՎՈՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Սայաթ-Նովայի պողոտայի հ. 40 շենքի հ. 83 հասցեում 
գտնվող տարածքի /սեփ. վկ. հ. 2829051/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող մասին /-4-րդ հարկ/ տրամադրել հասցե՝ Սայաթ-
Նովայի պողոտա, հ. 40 շենք, շինություն հ. 83/46 

67. Գևորգ Մկրտչյան 
Խորենացու փողոց, հ. 52 և 

հ. 52/1 
բնակելի տուն 

Խորենացու փողոցի հ. 52 և հ. 52/1 հասցեներում գտնվող բնակելի 
տներին /սեփ. վկ. հ. 2567390, հ. 2578307 և հ. 28022019-01-0245/, ըստ 
միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
Խորենացու փողոց, հ. 52 

68. Արփինե Նիկոյան 
Նոր Նորքի 17-րդ փողոց, 

նրբանցք, հ. 33/1 
հողամաս 

Արփինե Նիկոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նոր Նորքի 17-րդ փողոցի նրբանցքի հ. 33/1 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ. 21112018-01-0207/ առանձնացվող մասին, ըստ 
բաժանման հատակագծի հ. 1, տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի 
փողոց, հ. 109/6 
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69. Արփինե Նիկոյան 
Նոր Նորքի 17-րդ փողոց, 

նրբանցք, հ. 33/1 
հողամաս 

Արփինե Նիկոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նոր Նորքի 17-րդ փողոցի նրբանցքի հ. 33/1 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ. 21112018-01-0207/ առանձնացվող մասին, ըստ 
բաժանման հատակագծի հ. 2, տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի 
փողոց, հ. 109/7 

70. Արփինե Նիկոյան 
Նոր Նորքի 17-րդ փողոց, 

նրբանցք, հ. 33/1 
հողամաս 

Արփինե Նիկոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Նոր Նորքի 17-րդ փողոցի նրբանցքի հ. 33/1 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ. 21112018-01-0207/ առանձնացվող մասին, ըստ 
բաժանման հատակագծի հ. 3, տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի 
փողոց, հ. 109/8 

71. Անահիտ Չալիկյան Լիսինյան փողոց, հ. 65 բնակելի տուն 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 14.05.2019թ. հ. 3855 
պայմանագրով, Անահիտ Չալիկյանին նվիրաբերված Լիսինյան 
փողոցի հ. 65 հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Լիսինյան փողոց, հ. 65/1 

72. 

Վահե Շահբազյան 
/լիազորված անձ/ 
Դիմիտրի և Ռիմա Շահբազյաններ 
/սեփականատեր/ 

Լեփսիուսի փողոց, հ. 9 
շենք, բն. 1 ա  

բնակարան 

Դիմիտրի և Ռիմա Շահբազյաններին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Լեփսիուսի փողոցի հ. 9 շենքի հ. 1 ա հասցեում 
գտնվող բնակարանին /սեփ. վկ. հ. 2500474/ տրամադրել հասցե՝ 
Լեփսիուսի փողոց, հ. 9 շենք, բն. 1/1 

73. Սերգեյ Վանեցյան Թաիրովի փողոց, հ. 40/5 հողամաս 

Սերգեյ Վանեցյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թաիրովի փողոցի հ. 40/5 հասցեում գտնվող բնակելի տան /վկ. 
հ. 26032015-01-0164/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Թաիրովի փողոց, հ. 22/3 

74. 

Միհրան Դեդեյան 
/լիազորված անձ/ 
Ղազարոս Ավետիսյան 
/սեփականատեր/ 

Գաջեգործների փողոց, հ. 27  բնակելի տուն 

Ղազարոս Ավետիսյանին պատկանող, Գաջեգործների փողոցի հ. 27 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը /ինվ. հ. 174/ տրամադրել հասցե՝ 
Գաջեգործների փողոց, հ. 27/1 

75. 

Լուսինե Օհանյան 
/լիազորված անձ/ 
Ա. Ի. ԱԼԻԽԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ /ԵՐԵՎԱՆԻ 
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ/ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
/սեփականատեր/ 

Ալիխանյան եղբայրների 
փողոց, հ. 2 

ինստիտուտ 

Ա. Ի. ԱԼԻԽԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ /ԵՐԵՎԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ/ 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ալիխանյան եղբայրների փողոցի հ. 2 հասցեում գտնվող 9620.0 քառ. 
մետր մակերեսով ինստիտուտին /վկ. հ. 06082013-01-0022/ 
տրամադրել հասցե՝ Ալիխանյան եղբայրների փողոց, հ. 2/2 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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