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Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 

685-րդ, 688-րդ հոդվածները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 1-ին 

կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթա-

կառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին  

այսուհետ՝ կոմիտե ամրացված Հայաստանի Հանրապետության սեփականու-

թյունը հանդիսացող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման վկայական N 20022013-01-2374՝ Երևան քաղաքի Տերյան 74  հասցեում 

գտնվող «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամին 

տրամադրված 1-ին մասնաշենքի 5-րդ հարկը՝ 2,524.7 քառ. մետր ընդհանուր 

մակերեսով ու 843607232 դրամ շուկայական արժեքին  մոտարկված կադաստրա-

յին արժեքով տարածքը  հետ վերցնել «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսա-

րան» հիմնադրամից և 6 տարի ժամկետով, անհատույց օգտագործման իրա-

վունքով  տրամադրել «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարան» հիմնադրամին (քաղ. Երևան, Տերյան 105):  
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2.  Կոմիտեի նախագահին՝  

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում «Հայաս-

տանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հետ կնքել 2013 թվականի 

հունվարի 17-ին կնքված ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման N 16/0013 

պայմանագրում սույն որոշման 1-ին կետից բխող փոփոխություն կատարելու 

մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝ համաձայնագիր): Համաձայնագրի նոտարա-

կան վավերացման և համաձայնագրից ծագող գույքային իրավունքների պետա-

կան գրանցման ծախսերը ենթակա են իրականացման՝ «Հայաստանի ազգային 

ագրարային համալսարան» հիմնադրամի միջոցների հաշվին.  

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո 

երկամսյա ժամկետում «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարան» հիմնադրամի հետ կնքել սույն որոշման 1-ին կետում 

նշված անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր (այսուհետ՝ 

պայմանագիր): Պայմանագրի նոտարական վավերացման և պայմանագրից ծագող 

գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը ենթակա են իրակա-

նացման՝ «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարան» հիմնադրամի միջոցների հաշվին:  

3. Սահմանել, որ «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարան» հիմնադրամի հետ կնքված անհատույց օգտագործման  

պայմանագրի ավարտից հետո  Երևան քաղաքի Տերյան 74  հասցեում գտնվող 

համալսարանի 1-ին մասնաշենքի 5-րդ հարկը՝  2,524.7 քառ. մետր  մակերեսով 

տարածքն անժամկետ, անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է 

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամին: 
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