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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, Կարեն 
Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և «ԷԼԻՏ 
ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/  

Հանրապետության փողոց, 
փակուղի, հ.4/2 հողամաս 

«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ԷԼԻՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին 
ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի փակուղու հ.4/2 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.23042019-01-0130/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 33.8 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Հանրապետության փողոց, նրբանցք, հ.4/6 

2 

Դավիթ Ավետիսյան, Կարեն 
Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և «ԷԼԻՏ 
ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/  

Հանրապետության փողոց, 
փակուղի, հ.4/2 

հողամաս 

«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ԷԼԻՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին 
ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի փակուղու հ.4/2 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.23042019-01-0130/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 22.4 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Հանրապետության փողոց, նրբանցք, հ.4/5 

3 

Դավիթ Ավետիսյան, Կարեն 
Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և «ԷԼԻՏ 
ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/  

Հանրապետության փողոց, 
փակուղի, հ.4/2 

հողամաս 

«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ԷԼԻՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին 
ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի փակուղու հ.4/2 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.23042019-01-0130/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 10.52 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Հանրապետության փողոց, նրբանցք, հ.4/4 



4 

Դավիթ Ավետիսյան, Կարեն 
Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և «ԷԼԻՏ 
ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/  

Հանրապետության փողոց, 
փակուղի, հ.4/2 

հողամաս 

«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ԷԼԻՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին 
ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի փակուղու հ.4/2 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ.23042019-01-0130/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 2.3 քառ. մետր մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝ Հանրապետության փողոց, նրբանցք, հ.4/3 

5 

Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՏՐԱՊԻԶՈՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և 
«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ   
/սեփականատեր/ 

Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք, հ.2/5 

հողամաս 

«ՏՐԱՊԻԶՈՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ 
ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ին ընդհանուր բաժնային սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Հանրապետության փողոցի նրբանցքի 
հ.2/5 հասցեում գտնվող օժանդակ շինության /վկ. հ.15072016-01-
0190/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 6.09քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք, հ.2/15 

6 

Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՏՐԱՊԻԶՈՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և 
«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ   
/սեփականատեր/ 

Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք, հ.2/5 հողամաս 

«ՏՐԱՊԻԶՈՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ 
ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ին ընդհանուր բաժնային սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Հանրապետության փողոցի նրբանցքի 
հ.2/5 հասցեում գտնվող օժանդակ շինության /վկ. հ.15072016-01-
0190/ բաժանման հատակագծով առանձնացվող 11.63քմ մակերեսով 
հողամասին տրամադրել հասցե՝ Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք, հ.2/16 

7 
Դավիթ Ավետիսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ 

Հանրապետության փողոց, 
հ.42  

բնակելի տուն 

«ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Հանրապետության փողոցի հ.42 
հասցեներում գտնվող բնակելի տներին / սեփ.վկ.հ2552380 և 
հ.2572463/ ըստ միավորման հատակագծի տրամադրել մեկ 
միասնական հասցե՝ Հանրապետության փողոց, հ.42 

8 

Դավիթ Ավետիսյան, Կարեն 
Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/  
«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և «ԷԼԻՏ 
ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք, հ.6 

հողամաս  

«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ԷԼԻՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին 
ընհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի նրբանցքի  հ.6 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ. 13092019-01-0187/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 78.4քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Հանրապետության փողոց, նրբանցք, հ.6/3 

9 

Դավիթ Ավետիսյան, Կարեն 
Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/  
«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և «ԷԼԻՏ 
ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք, հ.6 

հողամաս  

«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ԷԼԻՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին 
ընհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի նրբանցքի  հ.6 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ. 13092019-01-0187/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 32.2քմ մակերեսով մասին տրամադրել հասցե՝ 
Հանրապետության փողոց, նրբանցք, հ.6/4 



10 

Դավիթ Ավետիսյան, Կարեն 
Էգնատոսյան 
/լիազորված անձ/  
«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և «ԷԼԻՏ 
ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Հանրապետության փողոց, 
նրբանցք, հ.6 

հողամաս  

«ՈՒՐՄԻԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին և «ԷԼԻՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ին 
ընհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի նրբանցքի հ.6 հասցեում գտնվող 
հողամասի /վկ. հ. 13092019-01-0187/ բաժանման հատակագծով 
առանձնացվող 123.0քմ մակերեսով մասին տրամադրել 
հասցե՝Հանրապետության փողոց, նրբանցք, հ.6/5 

11 

Լենա Կարապետյանց 
/լիազորված անձ/ 
«ՖԼԵՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Ն. Զարյան փողոց, հ.22 բենզալցակայան 

«ՖԼԵՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող, Ն. Զարյան փողոցի հ.22 հասցեում գտնվող 
բենզալցակայանին /սեփ. վկ. հ.2011727/ տրամադրել հասցե՝ Հր. 
Քոչարի փողոց, հ.44/3 

12 

Սամվել Ռաֆաելյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՉԱՐԽՉՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ» ՍՊԸ 
/սեփականատեր/ 

Արարատյան փողոց, 
հ.90/8ա 

հողամաս 

Արարատյան փողոցի հ.90/8ա հասցեում գտնվող 981.0քմ 
մակերեսով հողամասին /հիմք՝ հողամասի բաժանման 20.03.2020թ. 
հ.1177 պայմանագիր/ տրամադրել հասցե՝ Արարատյան փողոց, 
հ.88/7 

                            
 
 
 
                                                Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    


