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ՄԵՏՐՈՅՈՎ
Մենք գտնվում ենք մետրոյի Բաղրամյան կայարանից 2 րոպե քայլելու հեռավորության վրա: Երբ
դուրս գաք կայարանից, հատեք Բաղրամյան փողոցը և թեքվեք ձախ` դեպի Մարշալ
Բաղրամյանի արձանը: Անցնելով արձանը` քայլեք մի փոքր (30-35 մետր) և կնկատեք աջ կողմում
տեղակայված մեր գրասենյակի շենքը (առաջին վարդագույն շենք, երկրորդ հարկ, շքամուտքի
կոդ` 69):

ՈՏՔՈՎ
Բաղրամյան 44 հասցեում տեղակայված մեր գրասենյակ ոտքով կարելի է հասնել` գալով
հետևյալ հիմնական փողոցներից, որոնք հատում եմ Բաղրամյան պողոտան.
•

Հրաչյա Քոչար, Կասյան, Կիևյան, Օրբելի փողոցներից քայլելով դեպի ներքև`
Բաղրամյան պողոտա: Չհասած Մարշալ Բաղրամյանի արձան` ձախ կողմում
կնկատեք մեր գրասենյակի շենքը (երկրորդ վարդագույն շենք, երկրորդ հարկ,
շքամուտքի կոդ` 69):

•

Մոսկովյան փողոցից անցնելով դեպի Բաղրամյան պողոտա` հասեք Մարշալ
Բաղրամյանի արձանի մոտ և, քայլելով ևս 30-35 մետր, կնկատեք աջ կողմում
տեղակայված մեր գրասենյակի շենքը (առաջին վարդագույն շենք, երկրորդ հարկ,
շքամուտքի կոդ` 69):
2	
  

	
  

ՀԱՍԱՐԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ
Բաղրամյան 44 հասնելու համար կարող եք օգտվել հետևյալ համարների հասարակական
տրանսպորտներից և հասնել Մարշալ Բաղրամյան արձանի, Բաղրամյան մետրոյի կամ
Բաղրամյան և Պռոշյան փողոցների խաչմերուկի կանգառներ.
Ավտոբուս: 1, 4, 8, 13, 18, 30, 35, 36ա, 37, 40, 43, 45, 47, 57, 58
Երթուղային: 2, 4, 8, 13, 21, 24, 26, 27, 30, 39, 46, 49, 51, 54, 62, 64, 76
Տրոլեյբուս: 4, 9
Այնուհետև հարկավոր է հատել Բաղրամյան պողոտան (եթե չեք գտնվում Մարշալ Բաղրամյանի
արձանի մայթին) և քայլել դեպի Մարշալ Բաղրամյանի արձանը: Անցնելով արձանը` քայլեք մի
փոքր (30-35 մետր) և կնկատեք աջ կողմում տեղակայված մեր գրասենյակի շենքը (առաջին
վարդագույն շենք, երկրորդ հարկ, շքամուտքի կոդ` 69):

ՄԵՔԵՆԱՅՈՎ
Բաղրամյան 44 հասցեում տեղակայված մեր գրասենյակ մեքենայով կարելի է հասնել` գալով
հետևյալ հիմնական փողոցներից, որոնք հատում եմ Բաղրամյան պողոտան.
•

Հրաչյա Քոչար, Կասյան, Կիևյան, Օրբելի փողոցներից գալով դեպի Բաղրամյան պողոտա
և հասնելով մինչև Բաղրամյան և Պռոշյան փողոցների խաչմերուկ` թեքվեք ձախ Պռոշյան
փողոց կամ հասեք մինչև Բաղրամյան և Դեմիճյան փողոցների խաչմերուկ, որպեսզի
կատարեք շրջադարձ Բաղրամյան փողոցի

մյուս կողմն անցնելու համար: Այնուհետև

անցնելով Մարշալ Բաղրամյանի արձանը` 30-35 մետրից կնկատեք աջ կողմում
տեղակայված մեր գրասենյակի շենքը (առաջին վարդագույն շենք, երկրորդ հարկ,
շքամուտքի կոդ` 69): Մեքենան կարող եք կայանել հատուկ նախատեսված կարմիր
գծերում կամ տեքվելով աջ` մեքենան կայանել գրասենյակի շենքի բակում:
•

Մոսկովյան փողոցից գալով Բաղրամյան պողոտա` կհասնեք Մարշալ Բաղրամյան
արձանի մոտ և, անցնելով 30-35 մետր, կնկատեք աջ կողմում տեղակայված մեր
գրասենյակի շենքը (առաջին վարդագույն շենք, երկրորդ հարկ, շքամուտքի կոդ` 69):
Մեքենան կարող եք կայանել հատուկ նախատեսված կարմիր գծերում կամ, տեքվելով աջ,
մեքենան կայանել գրասենյակի շենքի բակում:
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BY SUBWAY
We are 2 minutes walk from Baghramyan metro station. When you leave the station cross Baghramyan
Avenue and turn left to the statute of Marshal Baghramyan, pass the statute and walk 30-35 meters
and on the right side you will notice the building of our office (the first pink building, second floor,
front door code - 69).

ON FOOT
•

•

You may reach our office coming from the following main streets which cross Baghramyan Avenue:
From Hrachya Kochar, Kasyan, Kievyan, Orbeli streets walk down to Baghramyan Avenue. Before
reaching the statute of Marshal Baghramyan on the left side you will notice the building of our office
(the second pink building, second floor, front door code 69).
From Moskovyan Street walk to Baghramyan Avenue, reach the statute of Marshal Baghramyan, then
walk 30-35 meters and on the right side you will notice the building of our office (the first pink
building, second floor, front door code - 69).

BY PUBLIC TRANSPORT
In order to reach our office at Baghramyan 44 you can use the following public transports:
Bus: 1, 4, 8, 13, 18, 30, 35, 36ա, 37, 40, 43, 45, 47, 57, 58
Minibus: 2, 4, 8, 13, 21, 24, 26, 27, 30, 39, 46, 49, 51, 54, 62, 64, 76
Trolleybus: 4, 9
Then you have to cross Baghramyan Avenue (if you are not on Marshal Baghramyan statute side) and
turn left to the statute, pass it and walk 30-35 meters. On the right side you will notice the building of
our office (the first pink building, second floor, front door code - 69).

BY CAR
For reaching our office at Baghramyan 44 you may come from the following main streets which cross
Baghramyan Avenue:
•

From Hrachya Kochar, Kasyan, Kievyan, Orbeli streets go to Baghramyan Avenue. When you reach
Baghramyan and Proshyan crossroad, turn to right or go till Baghramyan-Demrichyan crossroad in
order to make a u-turn for getting on the other side of Baghramyan Avenue and reaching the Statute of
Marshal Baghramyan. Then pass 30-35 meters and on the right side you will notice the building of our
office (the first pink building, second floor, front door code 69).You will also notice the red lines where
you can park the car or turn to right and park it in the yard.

•

From Moskovyan Street go to Baghramyan Avenue, reach the statute of Marshal Baghramyan and after
30-35 meters on the right side you will notice the building of our office (the first pink building, second
floor, front door code 69). You will also notice the red lines where you can park the car or turn to
right and park it in the yard.
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НА МЕТРО
Мы находимся в 2 минутах ходьбы от станции метро Баграмяна. Когда вы выйдете из
станции, пересеките проспект Баграмяна и поверните налево к статуе маршала Баграмяна
и пройдя 30-35 метров, на правой стороне вы увидите здание нашего офиса (первое
розовое здание, второй этаж, код входной двери - 69):

ПЕШКОМ
•
•

•

До нашего офиса, расположенного по адресу Баграмяна 44, пешком можно дойти из
следующих главных улиц, которые пересекают проспект Баграмяна:
С улиц Грачья Кочара, Касяна, Киевяна и Орбели пройдите вниз по проспектy Баграмяна
и не дойдя до статуи Маршала Баграмяна, на левой стороне вы увидите здание нашего
офиса (первое розовое здание, второй этаж, код входной двери - 69):
С улицы Московян пройдите вверх по проспекту Баграмяна, дойдите до статуи Маршала
Баграмяна, пройдя еще 30-35 метров на правой стороне вы увидите здание нашего
офиса (первое розовое здание, второй этаж, код входной двери - 69):

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Чтобы дойти до нашего офиса, расположенного по адресу Баграмяна 44, можете
воспользоваться следующими номерами общественного транспорта и дойти до остановок
статуи Маршала Баграмяна, метро Баграмяна или перекрестка улиц Баграмяна и
Прошяна.
Автобус: 1, 4, 8, 13, 18, 30, 35, 36ա, 37, 40, 43, 45, 47, 57, 58
Маршрутка: 2, 4, 8, 13, 21, 24, 26, 27, 30, 39, 46, 49, 51, 54, 62, 64, 76
Троллейбус: 4, 9
После этого нужно пересечь проспект Баграмяна (если вы не находитесь на тротуаре
статуи Баграмяна), дойти до статуи и пройдя еще 30-35 метров на правой стороне вы
увидите здание нашего офиса (первое розовое здание, второй этаж, код входной двери 69):

НА МАШИНЕ
Дойти на машине до нашего офиса, расположенного по адресу Баграмяна 44, можно по
следующим главным улицам, которые пересекают проспект Баграмяна:
•

С улиц Кочара, Касяна, Киевяна и Орбели пройдите на проспект Баграмяна, дойдя до
перекрестка улиц Баграмяна и Прошяна поверните направо на улицу Прошян или дойдите
до перекрестка Баграмян-Демирчян чтобы сделать разворот и добраться на другую
сторону улицы. Пройдя памятник Маршала Баграмяна (30-35 метров) на правой стороне
вы увидите здание нашего офиса (первое розовое здание, второй этаж, код входной
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•

двери - 69). Вы также заметите красные линии, где можете парковать машину или
свернуть на право и парковаться во дворе здания офиса.
С улицы Московян пройдите на проспект Баграмяна, дойдите до статуи Маршала Баграмяна,
пройдя еще 30-35 метров, увидите на правой стороне здание нашего офиса (первое
розовое здание, второй этаж, код входной двери - 69): Вы также заметите красные
линии где можете парковать машину или свернуть на право и парковаться во дворе
здания офиса.
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