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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 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 439.52քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/17 

2 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 280.53քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/18 

3 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 280.52քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/19 

4 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 268.17քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/20 



5 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 197.22քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/21 

6 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 440.63քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/22 

7 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 281.40քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/23 

8 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 281.42քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/24 

9 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 281.90քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/25 

10 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 523.03քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/26 

11 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 450.33քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/27 

12 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 466.78քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/28 



13 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 190.64քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/29 

14 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 468.73քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/30 

15 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասի /վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 450.75քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/31 

16 Արթուր Օսեյան և Իրենա Թամյան 
Դավիթ Բեկի փողոց, 

հ.111/15 հողամաս 

Արթուր Օսեյանին և Իրենա Թամյանին ընդհանուր համատեղ 
սեփականության իրավունքով պատկանող, Դավիթ Բեկի փողոցի 
հ.111/15 հասցեում գտնվող հողամասին վկ. հ.27032020-01-0185/ 
բաժանման հատակագծով առանձնացվող 449.65քմ մակերեսով 
մասին տրամադրել հասցե՝ Դավիթ Բեկի փողոց, հ.111/32 

 
                                                Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    


