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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 

594-րդ հոդվածի և «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ և 8-րդ 

մասերի, 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջներով  ̀ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 

1. Որպես նվիրատվություն Հայաստանի Հանրապետությանը` ընդունել 

«ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՇԻՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

(այսուհետ՝ ընկերություն) սեփականության իրավունքով պատկանող՝ Երևան քա-

ղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Վերին Անտառային փողոց 13/4 շենք, 72/1 

հասցեի պոմպակայանը՝ 3.4 քառ. մետր մակերեսով (անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման վկայական՝  N 07032022-01-0189), և պոմպա-

կայանի սարքավորումները՝ 2880563․84 դրամ (առանց ԱԱՀ-ի) հաշվեկշռային 

արժեքով՝ համաձայն N 1 հավելվածի, կառուցապատողներ՝ Էլիզա Մինասյանին, 
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Արայիկ Մուրադյանին սեփականության իրավունքով պատկանող՝ Կենտրոն վար-

չական շրջանի  Անտառային փողոց 168/1 շենք,  37 հասցեի պոմպակայանը 3.6 քառ.  

մետր մակերեսով (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանց-

ման վկայական՝ N 21042022-01-0021), և պոմպակայանի սարքավորումները՝ 2805731.8 

դրամ (առանց ԱԱՀ-ի) հաշվեկշռային արժեքով` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքերն ամրացնել Հայաստանի Հան-

րապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարա-

րության ջրային կոմիտեին: 

3. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթա-

կառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի նախագահին՝  

1) երկամսյա ժամկետում, ընկերության տնօրենի և կառուցապատողներ` 

Էլիզա Մինասյանի, Արայիկ Մուրադյանի հետ համատեղ, ապահովել սույն որոշ-

ման 1-ին կետում նշված գույքերի՝ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրա-

պետության անունից նվիրատվության պայմանագրերի կնքումը և հանձնման-

ընդունման աշխատանքների կատարումը՝ նվիրատվության պայմանագրերի նոտա-

րական վավերացման, պայմանագրերից բխող գույքային իրավունքների պետա-

կան գրանցման և նշված գործողությունների իրականացման համար անհրաժեշտ 

ծախսերն իրականացնելով ընկերության և կառուցապատողների միջոցների հաշվին. 

2) սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքերը Հայաստանի Հանրապե-

տության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարու-

թյան ջրային կոմիտեին ամրացնելուց հետո երկամսյա ժամկետում «Վեոլիա Ջուր» 

փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքել համապատասխան համաձայնագիր՝ 

սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքերը 2016 թվականի նոյեմբերի 21-ին Հայաս-

տանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշար-

ների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ու «Վեոլիա 

Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղ-

կոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ 

բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող 
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ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրի շրջանակ-

ներում «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վարձակալության 

հանձնելու նպատակով: 

4. Առաջարկել «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 

ապահովել սույն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված համաձայնագրի 

նոտարական վավերացումը, դրանից բխող գույքային իրավունքների պետական 

գրանցման և նշված գործողությունների իրականացման համար անհրաժեշտ 

ծախսերի կատարումը: 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
             ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ            Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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