
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «07» «08» 2020թ.h. 2312-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 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.1 

2 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.2 

3 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.3 

4 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.4 
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5 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.5 

6 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.6 

7 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.7 

8 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.8 

9 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.9 

10 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.10 

11 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.11 

12 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.12 
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13 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.13 

14 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.14 

15 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.15 

16 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.16 

17 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.17 

18 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.18 

19 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.19 

20 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.20 
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21 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.21 

22 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.22 

23 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.23 

24 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.24 

25 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.25 

26 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.26 

27 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.27 

28 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.28 
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29 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.29 

30 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.30 

31 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.31 

32 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.32 

33 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.33 

34 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.34 

35 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.35 

36 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.36 
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37 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.37 

38 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.38 

39 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.39 

40 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.40 

41 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.41 

42 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.42 

43 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.43 

44 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.44 
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45 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.45 

46 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.46 

47 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.47 

48 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.48 

49 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.49 

50 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.50 

51 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.51 

52 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.52 
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53 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

բնակարան 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ բնակարանին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
բն.53 

54 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

տարածք 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ տարածքին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
շինություն հ.54 

55 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

տարածք 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ տարածքին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
շինություն հ.55 

56 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

տարածք 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ տարածքին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
շինություն հ.56 

57 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

տարածք 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ տարածքին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
շինություն հ.57 

58 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

տարածք 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ տարածքին  
նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, 
շինություն հ.58 

59 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

տարածք 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ տարածքին 
/օժանդակ շինություն/ նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 
27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, շինություն հ.59 

60 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

տարածք 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ տարածքին 
/օժանդակ շինություն/ նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 
27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, շինություն հ.60 
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61 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

տարածք 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ տարածքին 
/օժանդակ շինություն/ նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 
27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, շինություն հ.61 

62 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-
րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.1 

63 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-
րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.2 

64 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-
րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.3 

65 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-
րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.4 

66 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-
րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.5 

67 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-
րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.6 

68 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-
րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.7 
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69 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 
27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.8 

70 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 27-
րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.9 

71 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 
27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.10 

72 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 
27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.11 

73 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 
27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.12 

74 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 
27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.13 

75 
Ֆլորա Եսոյան 
/լիազորված անձ/ 
 «ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ 

Արաբկիր 27-րդ փողոց, 
հ.6/2 

ավտոկայանատեղ 

«ՀԱՅ ԼԱՆՏ» ՍՊԸ-ի կողմից Արաբկիր 27-րդ փողոցի հ.6/2 հասցեում 
կառուցվող  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքի   /11.06.2020թ.  
հ.01/18-05/2-39281-498 համաձայնեցված  նախագիծ/ 
ավտոկայանատեղին  նախնական տրամադրել հասցե՝ Արաբկիր 
27-րդ փողոց, հ.6/2  շենք, ավտոկայանատեղ հ.14 

                            
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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