
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «13» «09» 2018թ. h.3078-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 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ 
Կոմիտասի պողոտա, 

հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 1 

2 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ 
Կոմիտասի պողոտա, 

հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 2 

3 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ 
Կոմիտասի պողոտա, 

հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 3 

4 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ 
Կոմիտասի պողոտա, 

հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 4 



5 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 5 

6 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 6 

7 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 7 

8 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 8 

9 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 9 

10 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 10 

11 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 11 

12 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 12 



13 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 13 

14 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 14 

15 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 15 

16 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 16 

17 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 17 

18 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 18 

19 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 19 

20 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 20 



21 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  

բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 21 

22 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ 
Կոմիտասի պողոտա, 

հ. 19/1  բնակարան 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ բնակարանին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
բն. 22 

23 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ 
Կոմիտասի պողոտա, 

հ. 19/1  ոչ բնակելի տարածք 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ոչ բնակելի տարածքին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
շինություն հ. 23 

24 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ 
Կոմիտասի պողոտա, 

հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 1 

25 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ 
Կոմիտասի պողոտա, 

հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 2 

26 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ 
Կոմիտասի պողոտա, 

հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 3 

27 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  

ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 4 

28 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  

ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 5 



29 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 6 

30 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 7 

31 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 8 

32 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 9 

33 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 10 

34 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 11 

35 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 12 

36 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 13 



37 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 14 

38 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 15 

39 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 16 

40 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 17 

41 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 18 

42 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 19 

43 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ Կոմիտասի պողոտա, 
հ. 19/1  ավտոկայանատեղ 

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի կողմից, Կոմիտասի պողոտայի հ. 19/1 
հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի  /հիմք՝ վկ. հ. 30072018-01-0075 և 
15.06.2018թ. հ. 01/18-05/1-Ք-376-539 նախագիծ/ ավտոկայանատեղին 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Կոմիտասի պողոտա, հ. 19/1 շենք, 
ավտոկայանատեղ հ. 20 

44 Սպարտակ Ամիրխանյան Եզնիկ Կողբացու փողոց,  
հ. 1 շենք, բն. 15 և բն. 15/1 բնակարան 

Սպարտակ Ամիրխանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Եզնիկ Կողբացու փողոցի հ. 1 շենքի հ. 15 և հ. 15/1 
հասցեներում գտնվող բնակարաններին /վկ. հ. 06092018-01-0108 և  
հ. 06092018-01-0067/, ըստ միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Եզնիկ Կողբացու փողոց, հ. 1 շենք, բն. 15 



45 
Հովհաննես Սարգսյան 
/լիազորված անձ/ 
Նունե և Հայկ Սիմոնյաններ 

Ազատամարտիկների 
/Դիմիտրովի փողոց/ 

պողոտա, հ. 173 
բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 17.07.2012թ. հ.  6650 
վկայագրով, Նունե և Հայկ Սիմոնյաններին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝ Ազատամարտիկների /Դիմիտրովի փողոց/ 
պողոտայի հ. 173 հասցեում գտնվող բնակելի տանը  տրամադրել 
հասցե՝ Ազատամարտիկների պողոտա, հ. 173/3 

46 Սամվել Բաղդասարյան Քրիստափորի փողոց,  
հ. 28/1 ավտոտնակ 

Սամվել Բաղդասարյանին անցած, Քրիստափորի փողոցի հ. 28/1 
հասցեում գտնվող ավտոտնակին /հիմք՝ Երևան քաղաքի Կենտրոն և 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
դատարանի 26.12.2017թ. Գործ հ. ԵԿԴ-2685/02/16 վճիռ և վկ. հ. 
23052016-01-0004/ տրամադրել հասցե՝ Քրիստափորի փողոց, հ. 28/2 

47 Սմբատ Գինովյան Նոր Նորքի 8-րդ մ/շ, հ. 23 
շենք, բն. 19 և բն. 19/1 բնակարան 

Սմբատ Գինովյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Նոր 
Նորքի 8-րդ մ/շ-ի հ. 23 շենքի հ. 19 և հ. 19/1 հասցեներում գտնվող 
բնակարաններին /վկ. հ. 04092018-01-0141 և հ. 04092018-01-0032/,  
ըստ միավորման հատակագծի, տրամադրել մեկ միասնական հասցե՝ 
՝ Նոր Նորքի 8-րդ մ/շ, հ. 23 շենք, բն. 19 

48 Գուրգեն Գևորգյան Կիևյան փողոց, հ. 14 շենք, 
բն. 3 ա բնակարան 

Գուրգեն Գևորգյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Կիևյան փողոցի հ. 14 շենքի հ. 3 ա հասցեում գտնվող բնակարանին 
/սեփ. վկ. հ. 2134825/ տրամադրել հասցե՝ Կիևյան փողոց, հ. 14 շենք, 
բն. 3/1 

49 Վահան Վարդանյան 
Շահամիր Շահամիրյան 
/Ներքին Շենգավիթ 9-րդ/ 

փողոց, հ. 97/4 
հողամաս 

Վահան Վարդանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Շահամիր Շահամիրյան /Ներքին Շենգավիթ 9-րդ/ փողոցի հ. 97/4 
հասցեում գտնվող բնակելի տան /սեփ. վկ. հ. 2845921/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
Շահամիր Շահամիրյան փողոց, հ. 97/6 

50 «ՋԵՅ ԷՄ ԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Մաշտոցի պողոտա, հ. 33 ա շենք 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի 29.08.2018թ. հ. 10861 պայմանագրով, 
«ՋԵՅ ԷՄ ԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից ձեռք բերված Մաշտոցի 
պողոտայի հ. 33 ա հասցեում գտնվող անավարտ բազմաֆունկցիոնալ 
շենքին տրամադրել հասցե՝ Մաշտոցի պողոտա, հ. 31/3 

51 Աշոտ Վարդանյան Բագրևանդի փողոց, հ. 33/5 հողամաս 

Անշարժ գույքի բաժնի առուվաճառքի 03.09.2018թ. հ. 7322 
պայմանագրով, Աշոտ Վարդանյանի կողմից ձեռք բերված 
Բագրևանդի փողոցի հ. 33/5 հասցեում գտնվող հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ Բագրևանդի փողոց, հ. 11/2 

 
 
 
 
 
                                       Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Ս. Մակարյան    


