
 
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «08» «10» 2019թ. h.3626-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. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք՝ 27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.1 

2. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.2 

3. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.3 

4. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.4 
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5. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.5 

6. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.6 

7. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.7 

8. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.8 

9. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.9 

10. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.10 

11. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.11 

12. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.12 
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13. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.13 

14. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.14 

15. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.15 

16. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.16 

17. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.17 

18. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.18 

19. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.19 

20. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.20 
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21. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.21 

22. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.22 

23. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.23 

24. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.24 

25. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.25 

26. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.26 

27. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.27 

28. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.28 
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29. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.29 

30. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.30 

31. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.31 

32. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.32 

33. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.33 

34. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.34 

35. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.35 

36. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.36 
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37. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.37 

38. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.38 

39. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.39 

40. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.40 

41. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.41 

42. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.42 

43. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.43 

44. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.44 
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45. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.45 

46. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.46 

47. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.47 

48. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.48 

49. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.49 

50. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.50 

51. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.51 

52. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.52 
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53. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.53 

54. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.54 

55. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.55 

56. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.56 

57. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.57 

58. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.58 

59. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.59 

60. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.60 
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61. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.61 

62. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.62 

63. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.63 

64. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.64 

65. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.65 

66. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.66 

67. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.67 

68. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.68 
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69. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.69 

70. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.70 

71. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.71 

72. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.72 

73. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.73 

74. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.74 

75. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.75 

76. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.76 
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77. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.77 

78. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.78 

79. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.79 

80. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.80 

81. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.81 

82. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.82 

83. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.83 

84. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.84 
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85. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.85 

86. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.86 

87. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.87 

88. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.88 

89. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.89 

90. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.90 

91. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.91 

92. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.92 
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93. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.93 

94. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.94 

95. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.95 

96. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.96 

97. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.97 

98. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.98 

99. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.99 

100. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.100 
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101. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.101 

102. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.102 

103. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.103 

104. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.104 

105. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.105 

106. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.106 

107. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.107 

108. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.108 

Page 14 of 24



109. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.109 

110. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.110 

111. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.111 

112. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.112 

113. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.113 

114. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.114 

115. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.115 

116. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.116 
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117. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.117 

118. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.118 

119. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.119 

120. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.120 

121. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.121 

122. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.122 

123. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.123 

124. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.124 
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125. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.125 

126. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.126 

127. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.127 

128. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.128 

129. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.129 

130. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.130 

131. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.131 

132. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.132 
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133. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.133 

134. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.134 

135. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.135 

136. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.136 

137. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.137 

138. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.138 

139. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.139 

140. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 բնակարան 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Սեբաստիայի 
փողոց, հ.3/3 շենք, բն.140 
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141. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.1 

142. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.2 

143. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.3 

144. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.4 

145. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.5 

146. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.6 

147. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.7 

148. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.8 
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149. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.9 

150. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.10 

151. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.11 

152. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.12 

153. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.13 

154. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.14 

155. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.15 

156. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.16 
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157. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.17 

158. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.18 

159. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.19 

160. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.20 

161. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.21 

162. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.22 

163. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.23 

164. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.24 
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165. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.25 

166. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.26 

167. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.27 

168. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 ավտոկայանատեղ 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, ավտոկայանատեղ հ.28 

169. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3                   տարածք 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
տարածքին /կիսանկուղային հարկ/ նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, շինություն հ. 141 

170. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3                   տարածք 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
տարածքին  /կիսանկուղային հարկ/ նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, շինություն հ. 142 

171. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3                   տարածք 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
տարածքին /կիսանկուղային հարկ/ նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, շինություն հ. 143 

172. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3                   տարածք 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
տարածքին /կիսանկուղային հարկ/  նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, շինություն հ. 144 
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173. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3                   տարածք 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
տարածքին / 0.00 նիշ/ նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, շինություն հ. 145 

174. «ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 տարածք 

«ԳԵՎՄԻԿ» ՍՊԸ-ի կողմից, Սեբաստիայի փողոցի հ.3/3 հասցեում 
կառուցվող բազմահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի   «Ա» 
մասնաշենքի /հիմք ՝27.09.2019թ. հ.01/18-05/2-78485-947 նախագիծ/ 
տարածքին / 0.00 նիշ/  նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Սեբաստիայի փողոց, հ.3/3 շենք, շինություն հ. 146 

175. 

Մադլենա Գաբրիելյան 
/լիազորված անձ/ 
Ալինա Գաբրիելյան 
/սեփականատեր/ 

Տոլբուխինի փողոց, հ. 2 
շենք, բն. 7 ա  

բնակարան 

Ալինա Գաբրիելյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Տոլբուխինի փողոցի հ. 2 շենքի հ. 7 ա հասցեում գտնվող 
բնակարանին /սեփ. վկ. հ. 2752400/ տրամադրել հասցե՝ Տոլբուխինի 
փողոց, հ. 2 շենք, բն. 7/1 

176. Բախթիր Ափելյան 
Լենինգրադյան փողոց, հ. 10 

շենքի մոտ  
ավտոտնակ 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 03.10.2019թ. հ. 4273 պայմանագրով, 
Բախթիր Ափելյանի կողմից ձեռք բերված Լենինգրադյան փողոցի 
հ. 10 շենքի մոտ ավտոտնակին տրամադրել հասցե՝ Լենինգրադյան 
փողոց, հ. 10 շենք, ավտոտնակ հ. 16 

177. 

Հարություն Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Ծովակալ Իսակովի պող. 
հ.48/25 

հողամաս 

<<ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ծովակալ Իսակովի պողոտայի  հ.48/25 հասցեում գտնվող 
հողամասի / վկ. հ.26032015-01-0179/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 343.8 քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝Ծովակալ Իսակովի պողոտա հ.48/41 

178. 

Հարություն Հարությունյան                   
/լիազորված անձ/ 
<<ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Ծովակալ Իսակովի պող. 
հ.48/25 

հողամաս 

<<ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ծովակալ Իսակովի պողոտայի  հ.48/25 հասցեում գտնվող 
հողամասի / վկ. հ.26032015-01-0179/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 36.9 քառ.մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝Ծովակալ Իսակովի պողոտա հ.48/42 

179. 

 Տիգրան Բարսեղյան 
/լիազորված անձ/ 
Կարապետ Ճուղուրյան 
/սեփականատեր/ 

Վերին Անտառային փողոց, 
հ.138 շենք, բն.13 

բնակարան 

Կարապետ Ճուղուրյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Վերին Անտառային փողոցի հ.138 շենքի հ.13 
հասցեում գտնվող բնակարանի /վկ. հ.06082019-01-0143/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 57.4քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝Վերին Անտառային փողոց, հ.138 շենք, բն.13/1 

180. Գեղամ և Տիգրան Պետրոսյաններ 
Մուշական 2-րդ փողոց, 

հ.62 
                   հողամաս 

Գեղամ և Տիգրան Պետրոսյաններին ընդհանուր բաժնային 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Մուշական 2-րդ 
փողոցի հ.62 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.13082019-01-0198/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 570.5 քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Մուշական 2-րդ փողոց, հ.62/1 
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181. Վաղինակ Բայունց Հաղթանակ տեղամաս 48-8 հողամաս 

Վաղինակ Բայունցին սեփականության իրավունքով պատկանող,  
Հաղթանակ տեղամաս հ.48-8 հացեում գտնվող հողամասին /Հիմք՝ 
Երևանի քաղաքապետի 02.10.2019թ. հ.3575-Ա որոշում, վկ. 
հ.18062019-01-0130/ տրամադրել հասցե՝ Հաղթանակ թաղամաս, 1-
ին փողոց հ.1/168 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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