
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «.....» «.......» 2019թ. ………......... որոշման 

 
 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հ.Հ. Դիմողը 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայրը 
Անշարժ գույքի տեսակը Տրամադրվող հասցեն 

1 2 3 4 5  

1. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.1 

2. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.2 

3. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.3 

4. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.4 
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5. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.5 

6. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.6 

7. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.7 

8. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.8 

9. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.9 

10. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.10 

11. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.11 

12. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.12 
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13. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.13 

14. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.14 

15. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.15 

16. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.16 

17. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.17 

18. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.18 

19. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.19 

20. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.20 
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21. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.21 

22. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.22 

23. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.23 

24. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.24 

25. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.25 

26. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.26 

27. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.27 

28. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.28 
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29. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.29 

30. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.30 

31. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.31 

32. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.32 

33. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.33 

34. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.34 

35. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.35 

36. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.36 
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37. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.37 

38. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.38 

39. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.39 

40. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.40 

41. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.41 

42. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.42 

43. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.43 

44. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.44 
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45. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.45 

46. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.46 

47. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.47 

48. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.48 

49. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.49 

50. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.50 

51. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.51 

52. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.52 
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53. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.53 

54. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.54 

55. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.55 

56. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.56 

57. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.57 

58. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.58 

59. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.59 

60. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.60 

Page 8 of 12



61. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.61 

62. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.62 

63. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.63 

64. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.64 

65. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.65 

66. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.66 

67. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 բնակարան 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, բն. հ.67 

68. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 ոչ բնակելի տարածք 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, շինություն հ.68 
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69. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 ոչ բնակելի տարածք 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, շինություն հ.69 

70. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 ոչ բնակելի տարածք 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, շինություն հ.70 

71. 
Հայրապետ Չթչյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ 

Գ.Լուսավորչի փող. հ.4/4 ոչ բնակելի տարածք 

<<ԳԵՎԱՐԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից , Գ.Լուսավորչի փողոցի հ.4/4  
հասցեում  վերակառուցվող  բնակելի և հասարակական 
մասնաշենքի  /հիմք՝ 26.09.2019թ. հ. 01/18-05/1-Ա-10060-942 
նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Խորենացու փողոց  1-ին փակուղի հ. 9 շենք, շինություն հ.71 

72. 
Անգին, Էվելինա, Լիանա, Ռուզան, 
Սիրանուշ, Գառնիկ Գրիգորյաններ և 
Մարուսյա Վարդանյան 

Նոր Արեշ 37-րդ փողոց, 
հ.125 

բնակելի տուն 

Նոր Արեշ 37-րդ փողոցի հ.125 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
/հիմք՝սեփականության և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
29.10.2018թ. հ.7232, հ.7233, հ.7234, հ.7235, հ.7236, հ.7239, 26.11.2018թ. 
h. 7889 և հ.7890 լրացուցիչ վկայագրեր/ տրամադրել հասցե՝ Նոր 
Արեշ  37-րդ փողոց, հ.125/4 

73. 
Հովհաննես, Վարդուհի, Հակոբ, Մարիամ 
և Գոռ Եմիշյաններ 

Աճառյան փողոց, հ.44 շենք, 
բն.1ա 

բնակարան 

Անշարժ գույքի նվիրատվության 30.09.2019թ. հ.8769 պայմանագրով 
Հովհաննես, Վարդուհի, Հակոբ, Մարիամ և Գոռ Եմիշյաններին 
նվիրաբերված գույքին՝ Աճառյան փողոցի հ.44 շենքի հ.1ա 
հասցեում գտնվող բնակարանին տրամադրել հասցե՝Աճառյան 
փողոց, հ.44 շենք, բն.1/1 

74. Քնարիկ Թավաքալյան 
Դավիթ Մալյան փողոց, 

հ.4/1 շենք, բն.14 
բնակարան 

Քնարիկ Թավաքալյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դավիթ Մալյան փողոցի հ.4/1 շենքի հ.14 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.06082014-01-0036/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող /մաս հ.2/ տրամադրել հասցե՝Դավիթ 
Մալյան փողոց, հ.4/1 շենք, բն.15 

75. Քնարիկ Թավաքալյան 
Դավիթ Մալյան փողոց, 

հ.4/1 շենք, բն.14 
բնակարան 

Քնարիկ Թավաքալյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Դավիթ Մալյան փողոցի հ.4/1 շենքի հ.14 հասցեում 
գտնվող բնակարանի /վկ. հ.06082014-01-0036/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող /մաս հ.3 / տրամադրել 
հասցե՝Դավիթ Մալյան փողոց, հ.4/1 շենք, բն.16 

76. 

Արմենուհի Ալեքսանյան 
/լիազորված անձ/ 
Իվան Սիմոնյան 
/սեփականատեր/ 

Թևոսյան և Հովհաննիսյան 
փողոցների հատման կետ 

խանութ 

Իվան Սիմոնյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Թևոսյան և Հովհաննիսյան փողոցների հատման կետում գտնվող 
խանութին /Հիմք՝ Երևանի քաղաքապետի 02.09.2019թ. հ.3137-Ա 
որոշում և սեփ. վկ. հ. 1289172/ տրամադրել հասցե՝ Թևոսյան փողոց, 
հ.26/4 
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77. 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց, հ հ. 
2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն   
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.58 

78. 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ հ. 
2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն   
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.115 

79. 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ հ. 
2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն   
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.85 

80. 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ հ. 
2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն   
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.41 

81. 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ հ. 
2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն    
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.47 

82. 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ հ. 
2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն    
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.56 

83. 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ հ. 
2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն    
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.62 

84. 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ հ. 
2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն    
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.63 
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85. 
 Արման Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ 

Դավթաշեն 4-րդ փողոց հ հ. 
2/1, 2/2 և 2/3 

բնակարան 

<<ԼԵՌԵՆՑ>> ՍՊԸ-ի կողմից, Դավթաշեն 4-րդ փողոցի հ հ. 2/1, 2/2 և 
2/3  հասցեներում  կառուցվող  բազմաhարկ  բնակելի շենքի /հիմք՝ 
05.06.2019թ. հ. 01/18-05/2-45441-459 նախագիծ և վկ. հ.04072019-01-
0255/ բնակարանին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն    
4-րդ փողոց հ. 2/5 շենք, բն. հ.91 

86. 
Մարիա Գասպարյան                   
/լիազորված անձ/ 
Էդիկ Գալստյան 

Նոր Արեշի 31-րդ փող. հ. 20 բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 26.09.2019թ. հ.20199 
վկայագրով, Էդիկ Գալստյանին անցած ժառանգական գույքին՝ Նոր 
Արեշի 31-րդ փողոցի  հ. 20 հասցեում գտնվող բնակելի տանը 
տրամադրել հասցե՝  Նոր Արեշ 31-րդ փողոց  հ. 20/1 

87. 
Վոլոդյա Այվազյան                   
/լիազորված անձ/ 
Գագիկ Քոսյան 

Սովետաշեն 8-րդ փող. հ. 5 բնակելի տուն 
Գագիկ  Քոսյանին  պատկանող Սովետաշեն 8-րդ փողոցի  հ.5 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը /ինվ. հ. 52048/ տրամադրել 
հասցե՝ Նուբարաշեն 8-րդ փողոց հ.5/3 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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