
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «18» «02» 2020թ.h. 521-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. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.1 

2. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.2 

3. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.3 

4. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.4 
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5. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.5 

6. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.6 

7. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.7 

8. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.8 

9. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.9 

10. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.10 

11. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.11 

12. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.12 
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13. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.13 

14. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.14 

15. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.15 

16. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.16 

17. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.17 

18. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.18 

19. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.19 

20. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.20 
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21. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.21 

22. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.22 

23. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.23 

24. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.24 

25. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.25 

26. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.26 

27. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.27 

28. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.28 
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29. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.29 

30. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.30 

31. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.31 

32. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.32 

33. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.33 

34. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.34 

35. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.35 

36. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 բնակարան 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ բնակարանին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, բն.36 
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37. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 կիսանկուղ 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ կիսանկուղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի 
փողոց, հ.14 շենք, շինություն հ.37 

38. 
Վրույր Քոչարյան 
/լիազորված անձ/ 
Սարգիս Մանուկյան 

Շևչենկոյի փողոց, հ.34/3 նկուղ 

Սարգիս Մանուկյանի կողմից, Շևչենկոյի փողոցի հ.34/3 հասցեում 
վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /հիմք՝ 
31.07.2019թ. հ.01/18-05/1-Ք-808-713 նախագիծ և վկ. հ.09012018-01-
0004/ նկուղին նախնական տրամադրել հասցե՝ Շևչենկոյի փողոց, 
հ.14 շենք, շինություն հ.38 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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