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Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենս-

գրքի 594-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվա-

կանի մարտի 24-ի N 305-Ն որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթա-

կառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 

հաշվեկշռում հաշվառված` քաղ. Երևան, Մոլդովական 29/1, Հայաստանի Հանրա-

պետության Արագածոտնի մարզ, քաղ. Աշտարակ, Գիտավան 9-րդ շենք, Հայաս-

տանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ, քաղ. Աբովյան, Ուսանողական թաղա-

մաս 4/1, Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզ, քաղ. Գորիս, Կոմերիտ-

միության 2/1 և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի 

հաշվեկշռում հաշվառված` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզ, 

գ. Շամիրամ, 1-ին փող., 4-րդ շենք հասցեներում բնակվող քաղաքացիներին 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նվիրել իրենց կողմից զբաղեցված բնակելի 

տարածքները` համաձայն հավելվածի, համապատասխանաբար սեփականության 

իրավունքով և ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով՝ հավասար 

բաժիններով: 

2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետում նշված բնակելի տարածքների 

զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի և ընդհանուր 
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օգտագործման տարածքների նկատմամբ ընդհանուր բաժնային սեփականության 

իրավունքն օրենքով սահմանված կարգով անցնում է առանձին տարածքների 

նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերողներին:  

3. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթա-

կառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 

նախագահին և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին՝ 

սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց և սահմանված կարգի համաձայն նվիրատվու-

թյամբ տրամադրվող բնակելի տարածքները որպես առանձին գույքային միավոր 

առանձնացնելուց (անհրաժեշտության դեպքում) ու համապատասխան սեփա-

կանության իրավունքի գրանցման վկայականներում հասարակական նշանակու-

թյան տարածքները, որպես բնակելի նշանակության գրանցելուց հետո, ապահո-

վել սույն որոշման հավելվածում նշված բնակելի տարածքների նվիրատվությունը: 

4.  Սույն որոշման հավելվածում նշված նվիրատվությամբ տրամադրվող 

բնակելի տարածքը տնօրինող պետական կառավարման մարմնին՝ օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով կազմված հատակագիծը (ցանկում նշված մակերես-

ների տարբերություններ առաջանալու դեպքում՝ հիմք ընդունել նշված հասցեների 

սահմանված կարգով գրանցված համապատասխան վկայականի հատակագծի 

մակերեսը)  հավելվածում նշված բնակիչների կողմից ներկայացվելուց հետո վեր-

ջիններիս հետ մեկ տարվա ընթացքում  կնքել նվիրատվության պայմանագրեր՝ 

դրանցում նախատեսելով, որ պայմանագրերի նոտարական վավերացման և պայ-

մանագրերից բխող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը 

ենթակա են իրականացման՝ նվիրառու բնակիչների միջոցների հաշվին: 
 

   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
      ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                       Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ 
 
Երևան 
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