
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «26» «03» 2020թ.h. 1207-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 

Դավիթ Ավետիսյան  
/լիազորված անձ/  
«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Հանրապետության փողոց 
նրբանցք, հ.12/4 

հողամաս  

«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ -ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Հանրապետության փողոց նրբանցք,  
հ.12/4 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ. 20052019-01-0305/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 10.96քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Հանրապետության փողոց, նրբանցք, 
հ.12/12 

2 

Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/  
«ԱՐԴԱՀԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»  ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

ֆիրդուսու փողոց, հ.24/1 հողամաս 

«ԱՐԴԱՀԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Ֆիրդուսու փողոցի հ.24/1 հասցեում 
գտնվող բնակելի տան /վկ. հ.27112018-01-0079/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 16.48քմ մակերեսով հողամասին 
տրամադրել հասցե՝ ֆիրդուսու փողոց, հ.24/2 

3 

Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/  
«ԱՐԴԱՀԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»  ՍՊԸ և 
«ԿԱՐՍ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

ֆիրդուսու փողոց, հ.48/2 հողամաս 

«ԱՐԴԱՀԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ԿԱՐՍ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» 
ՍՊԸ-ին ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ֆիրդուսու փողոցի հ.48/2  հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.14122015-01-0196/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 78.72քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել 
հասցե՝ ֆիրդուսու փողոց, հ.48/3 



4 

Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/  
«ԱՐԴԱՀԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»  ՍՊԸ և 
«ԿԱՐՍ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

ֆիրդուսու փողոց, հ.48/2 հողամաս 

«ԱՐԴԱՀԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ԿԱՐՍ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» 
ՍՊԸ-ին ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ֆիրդուսու փողոցի հ.48/2  հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.14122015-01-0196/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 3.62քմ մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ 
ֆիրդուսու փողոց, հ.48/4 

5 
Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 

Ֆիրդուսու փողոց, հ.13/1  հողամաս 

«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Ֆիրդուսի փողոցի, հ.13/1 հասցեում գտնվող 
հողամասի  /վկ. հ.30112018-01-0286/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 196.39 քառ. մետր մակերեսով  մասին տրամադրել 
հասցե՝ Ֆիրդուսու փողոց, հ.7/6 

6 
Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 

Ֆիրդուսու փողոց, հ.7/5  հողամաս 

«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Ֆիրդուսի փողոցի, հ.7/5  հասցեում գտնվող հողամասի  
/վկ. հ.21112016-01-0121/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 
291.35 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Ֆիրդուսու փողոց, հ.7/7 

7 
Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 

Հանրապետության փողոց, 
հ.6  հողամաս 

«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Հանրապետության փողոցի, հ.6   հասցեում գտնվող 
հողամասի  /վկ. հ.28032017-01-0066/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 5.4 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Ֆիրդուսու փողոց, հ.7/9 

8 
Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 

Հանրապետության փողոց, 
հ.6  հողամաս 

«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Հանրապետության փողոցի, հ.6   հասցեում գտնվող 
հողամասի  /վկ. հ.28032017-01-0066/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 130.6 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Ֆիրդուսու փողոց, հ.7/8 

9 
Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 

Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք հ.6/1  հողամաս 

«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Հանրապետության փողոցի, նրբանցքի հ.6/1   
հասցեում գտնվող հողամասի  /վկ. հ.15032018-01-0164/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 16.0 քառ. մետր մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Հանրապետության փողոց, նրբանցք հ.4/7 

10 
Կարեն Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 

Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք հ.6/15  հողամաս 

«ԷԼԻՏ  ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող Հանրապետության փողոցի, նրբանցքի հ.6/15   
հասցեում գտնվող հողամասի  /վկ. հ.17012017-01-0087/ բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 4.7 քառ. մետր մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Ֆիրդուսու փողոց, հ.7/10 

11 
Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ 

Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք հ.12/2  

հողամաս 

«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ -ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող Հանրապետության փողոցի, նրբանցքի 
հ.12/2   հասցեում գտնվող հողամասի  /վկ. հ.20052019-01-0301/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 39.7 քառ. մետր 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք հ.12/13 



12 
Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ 

Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք հ.12/2  

հողամաս 

«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ -ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող Հանրապետության փողոցի, նրբանցքի 
հ.12/2   հասցեում գտնվող հողամասի  /վկ. հ.20052019-01-0301/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 22.71 քառ. մետր 
մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք հ.12/14 

                            
 
 
 
                                                Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    


