
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «09» «10» 2018թ. h.3271-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 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 1 

2 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 2 

3 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 3 

4 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 4 



5 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 5 

6 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 6 

7 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 7 

8 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 8 

9 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 9 

10 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 10 

11 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 11 

12 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 12 



13 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 13 

14 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 14 

15 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 15 

16 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 16 

17 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 17 

18 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 18 

19 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 19 

20 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 20 



21 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 21 

22 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 22 

23 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 23 

24 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 24 

25 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 25 

26 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 26 

27 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 27 

28 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 28 



29 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 29 

30 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 30 

31 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 31 

32 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 32 

33 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 33 

34 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 34 

35 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 35 

36 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 36 



37 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 37 

38 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 38 

39 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 39 

40 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 40 

41 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 41 

42 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 42 

43 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 43 

44 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 44 



45 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 45 

46 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 46 

47 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 47 

48 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 48 

49 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 49 

50 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 50 

51 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 51 

52 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 52 



53 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 53 

54 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 տարածք 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ տարածքին /ստորին 1-ին հարկ/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, շինություն 
հ. 88 

55 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 տարածք 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ տարածքին /ստորին 1-ին հարկ/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, շինություն 
հ. 89 

56 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 տարածք 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ տարածքին /1-ին հարկ/ նախնական տրամադրել 
հասցե՝ Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, շինություն հ. 83 

57 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 1 

58 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 2 

59 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 3 

60 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 4 



61 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 5 

62 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 6 

63 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 7 

64 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 8 

65 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 9 

66 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 10 

67 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 11 

68 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 12 



69 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 13 

70 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 14 

71 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 15 

72 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 16 

73 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 17 

74 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 18 

75 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 19 

76 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 ավտոկայանատեղ 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ ավտոկայանատեղին նախնական տրամադրել հասցե՝ 
Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, ավտոկայանատեղ հ. 20 



77 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 54 

78 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 55 

79 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 56 

80 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 57 

81 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 58 

82 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 59 

83 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 60 

84 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 61 



85 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 62 

86 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 63 

87 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 64 

88 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 65 

89 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 66 

90 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 67 

91 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 68 

92 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 69 



93 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 70 

94 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 71 

95 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 72 

96 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 73  

97 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 74 

98 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 75 

99 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 76 

100 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 77 



101 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 78 

102 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 79 

103 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 80 

104 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 81 

105 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 բնակարան 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. 
Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, բն. 82 

106 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 տարածք 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ տարածքին /ստորին 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարկեր/ 
նախնական տրամադրել հասցե՝ Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, 
շինություն հ. 85 

107 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 տարածք 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ տարածքին /ստորին 1-ին և 2-րդ հարկեր/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, շինություն 
հ. 86 



108 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 տարածք 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Բ» մասնաշենք/ 
/վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-05/2-67232-850 
նախագիծ/ տարածքին /ստորին 1-ին հարկ/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, շինություն 
հ. 87 

109 
Արմեն Չիբուխչյան 
/լիազորված անձ/ 
«ԷԳԱ» ՍՊԸ 

Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 տարածք 

«ԷԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից, Տ. Պետրոսյան փողոցի հ. 1/7 հասցեում 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /«Ա» և «Բ» 
մասնաշենքեր/ /վկ. հ. 13092018-01-0137 և 26.09.2018թ. հ. 01/18-
05/2-67232-850 նախագիծ/ տարածքին /1-ին հարկ/ նախնական 
տրամադրել հասցե՝ Տ. Պետրոսյան փողոց, հ. 1/7 շենք, շինություն 
հ. 84 

110 

Արման Պետրոսյան 
/լիազորված անձ/ 
«ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ 
/սեփականատեր/ 

Արցախի փողոց, հ. 75 շենք-շինություն 

«ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, Արցախի փողոցի հ. 75 հասցեում 
գտնվող շենք-շինություններին /սեփ. վկ. հ. 1446607/ տրամադրել 
հասցե՝ Արցախի փողոց, հ. 75/5 

111 Հարություն Յաղուբյան 
Մալաթիայի /Մայիսյան/ 

փողոց, հ. 17 /80/ բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 01.10.2018թ. հ. 6566 և 
հ. 6567 վկայագրերով, Հարություն Յաղուբյանին փոխանցված 
ժառանգական գույքին՝ Մալաթիայի /Մայիսյան/ փողոցի հ. 17 /80/ 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Մալաթիայի փողոց, հ. 76 

112 Սերգեյ Գուրգենյան 
Դավթաշեն 1-ին և 2-րդ 
թաղամասերին հարող 

տարածք 
հողամաս 

Սերգեյ Գուրգենյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Դավթաշեն 1-ին և 2-րդ թաղամասերին հարող տարածքում 
գտնվող հ. 5 հողամասին /սեփ. վկ. հ. 2117215/ տրամադրել հասցե՝ 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, հ. 9/35 

113 
Ժորա Ստեփանյան 
/լիազորված անձ/ 
Անուշավան Եգանյան 

Գ-1 թաղամաս հողամաս 
Հողամասի առուվաճառքի 20.09.2018թ. հ. 2880 պայմանագրով, 
Անուշավան Եգանյանի կողմից ձեռք բերված Գ-1 թաղամասում 
գտնվող հողամասին տրամադրել հասցե՝ Գ-1 թաղամաս, հ. 4/83 

                            
                                                     
 
 
                                       Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Ս. Մակարյան    


