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Նախագիծ 
ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ (ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՎԱԾ) ՇԵՆՔԻՑ 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 
(Տ Ա Ր Ա Ժ Ա Մ Կ Ե Տ  Վ Ճ Ա Ր Ո Ւ Մ Ո Վ) 

 
Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան,  
երկու հազար տասնհինգ թվականի -------------ին 

 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 
Վաճառողի տվյալները, այսուհետ՝ Վաճառող «ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում» հասարակական 

կազմակերպությունը (իրավաբանական անձի պետական 
գրանցման վկայական` 03Ա 062148, տրված 13.10.2003թ., 
իրավաբանական հասցեն` ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1) 

Վաճառողի լիազորված անձի տվյալները, լիազորագրի 
համարը և անձնագրային տվյալները 

Վաճառողի կողմից 2015թ. հոկտեմբերի 1-ին տրված թիվ 
078 լիազորագրի համաձայն հանդես է գալիս «ԵՊՀ 
շրջանավարտների միավորում» հասարակական 
կազմակերպության իրավախորհրդատու Հրաչիկ Մեսրոպի 
Ջիլավյանը (անձնագիր AN 0599397, տրված 06.08.2013թ., 
001 կողմից) 

Լիազորված անձի հաշվառման/փաստացի բնակության 
հասցեն 

ք. Երևան, Ավան, Շահինյան փ. 93/1 (իննսուներեք 
կոտորակ մեկ) տուն 

Գնորդի անուն, ազգանուն, հայրանունը,  այսուհետ՝ Գնորդ  
Գնորդի անձնագրային տվյալները  
Գնորդի հաշվառման/փաստացի բնակության հասցեն  

այսուհետ միասին անվանվելով` Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին. 
 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 
 
1.1 Գնորդը սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և պայմաններով Երևան քաղաքի Պարույր 

Սևակի 8/2 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան (ստորաբաժանված) շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունք է ձեռք 
բերում ---------- (-------------------------) քառակուսի մետր պայմանական (նախագծային) մակերեսով թիվ ---- (--------) 
բնակարանի (այսուհետ` Օբյեկտ) նկատմամբ՝ համաձայն կառուցվող շինության ճարտարապետաշինարարական 
նախագծից վերցված հատակագծի: 

1.2. Գնորդը  Օբյեկտի նկատմամբ սեփականության իրավունք է ձեռք բերում Վաճառողի  կողմից կառուցվող 
բազմաբնակարան (ստորաբաժանված) շենքը շահագործման հանձնելու թույլտվություն ստանալուց և շինարարության 
ավարտի պետական գրանցումից, կառուցված շենքում Օբյեկտը սեփականության իրավունքով  փոխանցման ակտի 
նոտարական վավերացումից  և Օբյեկտի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումից  հետո: 

1.3. Սույն պայմանագրով Վաճառողը պարտավորվում է պայմանագրում նախատեսված ժամկետում կառուցել 
բազմաբնակարան շենք, և Կողմերի միջև կնքվող փոխանցման ակտով սեփականության իրավունքով Օբյեկտը 
փոխանցել Գնորդին, իսկ Գնորդը պարտավորվում է վճարել պայմանագրով սահմանված գումարը և ընդունել Օբյեկտը 
փոխանցման ակտով, որը ենթակա է նոտարական վավերացման, իսկ դրանից ծագող իրավունքը՝ պետական 
գրանցման: 

1.4. Հողատարածքը,  որի վրա կառուցվելու է  Պարույր Սևակի 8/2 հասցեի բազմաբնակարան շենքը՝  
սեփականության իրավունքով  պատկանում  է Վաճառողին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի Երևանի տարածքային ստորաբաժանման 
«Կենտրոն» սպասարկման գրասենյակի կողմից 29.09.2015 թվականին տրված սեփականության իրավունքի գրանցման 
թիվ 29092015-01-0188 վկայականով: 

Կառուցվող բազմաբնակարան (ստորաբաժանված) շենքի հողատարածքի տվյալները. 
Կադաստրային ծածկագիրը՝ 01-012-0301-0128 
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, 
Գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման, 
Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.316963, 
Իրավունքի տեսակը՝ սեփականության: 
1.5. Գույքային իրավունքների սահմանափակումները. 

Անշարժ գույքի միավորի և դրա նկատմամբ գրանցված 
իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ 
տեղեկանքի համարը, տրման ամսաթիվը 

Միասնական տեղեկանք N ՄՏ-02102015-01-0164, տրված՝  
02.10.2015թ. 

Սահմանափակումների առկայությունը և տեսակը Գրանցված սահմանափակումներ չկան: 
Լրացուցիչ նշումներ Շինության մասով գրանցման օբյեկտը 19015.35 քմ. 

մակերեսով կառուցվող շինության նկատմամբ 
կառուցապատողի քաղաքաշինական փաստաթղթերով 
սահմանված իրավունքներն ու պարտականություններն են: 
Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի պահպանման և 
սպասարկման համար անհրաժեշտ 0,316963 հա 
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մակերեսով հողամասի և շենքի 3317,9քմ. մակերեսով 
ընդհանուր օգտագործման տարածքների նկատմամբ 
սեփականատիրող բաժնեմաը կազմում է 15697/15697: 

1.6. Գնորդը անշարժ  գույք  գնելու  իրավունք  է  ձեռք բերում՝ 
Օբյեկտի տեսակը բնակարան 
Հողամասի հասցեն ք. Երևան, Պարույր Սևակի փողոց 8/2 
Ճարտարապետահատակգծային առաջադրանքի համարը, 
ամիս ամսաթիվ, տարեթիվ 

N 01/18-07/2-15095-164, տրված՝ 31.03.2015թ. 

Շինարարության թույլտվության համարը, ամիս, ամսաթիվ, 
տարեթիվ 

N 01/18-37177-581, տրված՝ 20.07.2015թ., 
N 01/18-43329-695, տրված՝ 25.08.2015թ. 

Շենքի հաստատված նախագծի համարը, ամիս, ամսաթիվ, 
տարեթիվ 

N 01/18-05/2-43329-614,  
տրված՝ 25.08.2015թ. 

Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի շինարարության 
ավարտի ժամկետը 

1 ապրիլի 2018թ. 

Տեղեկություններ ներքին հարդարման վիճակի նկարագրի 
վերաբերյալ 

Բնակարանի հատակագիծը և ներքին հարդարման 
աշխատանքների ու օգտագործվող նյութերի նկարագիրը 
կցվում են սույն պայմանագրին (հավելված 1, 2) և 
հանդիսանում  դրա անբաժանելի մասը: 

1.7. Սույն պայմանագրով անշարժ գույք գնելու իրավունքը տարածվում է նաև  բազմաբնակարան շենքի 
զբաղեցրած բաժնային սեփականություն հանդիսացող հողամասի համապատասխան բաժնեմասի, շենքի ընդհանուր 
օգտագործման տարածքների ընդհանուր բաժնային սեփականության համապատասխան բաժնեմասի  և շենքի 
օգտագործման սպասարկման համար նախատեսված հողամասի նկատմամբ այն իրավունքների վրա, որոնք անհրաժեշտ 
են շենքի, շինության օգտագործման և սպասարկման համար։ 

1.8. Սույն պայմանագիրը վավերացնելուց հետո նոտարը պարտավոր է 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա 
ընթացքում սահմանված կարգով ծանուցել անշարժ գույքի գրանցումն իրականացնող համապատասխան մարմնին՝ գույքի 
նկատմամբ գույքային իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում կատարելու համար: 

1.9. Եթե հիփոթեք է սահմանվում այն հողամասի նկատմամբ, որի վրա կառուցվող շենքերը և շինությունները 
ծանրաբեռնված են կառուցվող բազմաբնակարան (ստորաբաժանված) շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքով, ապա 
կառուցվող շենքում  անշարժ գույք գնելու իրավունք ունեցող անձը պահպանում է իր իրավունքները սույն պայմանագրում 
նշված ծավալով և ժամկետներում: 

1.10. Հողամասի, ինչպես  նաև  դրա  կառուցվող  կամ  կառուցված  շենքերի  և  շինությունների  վրա  բռնագանձում 
տարածելու   և  իրացնելու  դեպքում հողամասը, ինչպես  նաև  շենքերը  և  շինությունները ձեռքբերողին   անցնելիս 
իրավունքներից  բացի,   անցնում  է  նաև կառուցվող  բազմաբնակարան (ստորաբաժանված)  շենքից   անշարժ  գույք  
գնելու  իրավունք ունեցող  անձի իրավունքներով  ծանրաբեռնումները: 

 
2. ՕԲՅԵԿՏԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
2.1. Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ Օբյեկտի գինը և վճարման եղանակն ու կարգը սահմանվել է հետևյալ 

կերպ. 
Օբյեկտի ընդհանուր գինը, 
որը ներառում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
նախատեսված հարկային 
պարտավորությունները (ՀՀ 
դրամ) 

Օբյեկտի վաճառքի ընդհանուր գինը կազմում է ------------------ (------------------------------) ՀՀ 
դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն` մեկ քմ.-ի արժեքը ----------- (------------------------------) ՀՀ դրամ 
հաշվարկով: Մեկ քմ.-ի վաճառքի գինը վերջնական է և ենթակա չէ վերանայման: 

Վճարման եղանակը Կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով գնորդի կողմից 
կատարվող կանխավճարային վճարումները կատարվում են Վաճառողի ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 
ԲԲԸ-ում բացված թիվ 1510008371390100 հատուկ հաշվին: 

Վճարման ժամանակացույց Անշարժ գույքի արժեքը (վաճառքի գինը) Գնորդը վճարում է Վաճառողի ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 
ԲԲԸ-ում բացված թիվ 1510008371390100 հատուկ հաշվին հետևյալ կարգով և 
ժամկետներում. 
ա) Գնորդը սույն պայմանագիրը կնքելու պահին Վաճառողին վճարել է կանխավճար, սույն 
կետում նշված Օբյեկտի վաճառքի գնի 30 (երեսուն) տոկոսի չափով, որից 200000 (երկու 
հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, որպես նախավճար:  
Եթե սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար 
պատաuխանատու է Գնորդը, նախավճարի գումարը մնում է Վաճառողին: Եթե սույն 
պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները  չկատարելու համար 
պատաuխանատու է Վաճառողը, նա պարտավոր է Գնորդին վերադարձնել նախավճարի 
գումարի կրկնապատիկը: 
բ) Գնորդը պարտավորվում է սույն կետում նշված Օբյեկտի վաճառքի գնի 40 (քառասուն) 
տոկոսը Վաճառողին վճարել մինչև 2016թ. ապրիլի 1-ը (մեկը): 
գ) Գնորդը պարտավորվում է սույն կետում նշված Օբյեկտի վաճառքի գնի 20 (քսան) 
տոկոսը Վաճառողին վճարել մինչև 2016թ. դեկտեմբերի 25-ը (քսանհինգը): 
դ) Օբյեկտի վաճառքի ընդհանուր գնի մնացած 10 (տասը) տոկոսը Գնորդը 
պարտավորվում է Վաճառողին վճարել բնակարանի փոխանցման ակտը ստորագրելու 
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մասին ծանուցում ստանալուց հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում: 
2.2. Սույն պայմանագրի 2.1. սահմանված գինը ներառում է Օբյեկտի հետ հանձնվող հողամասի համապատասխան 

մասի կամ դրա նկատմամբ իրավունքների գինը, ինչպես նաև ներքին հարդարման բոլոր ծախսերը: Սույն պայմանագրի 
2.1. սահմանված գնի մեջ ներառված չէ Օբյեկտի էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման և 
ջրամատակարարման ցանցերին միացման  հետ կապված բոլոր ծախսերը, որոնք կատարվում են Գնորդի կողմից: 

2.3. Քանի որ սույն պայմանագրով ապագայում հանձնվելիք Օբյեկտի գինը սահմանված է դրա մակերեսի 
միավորով, ապա սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտով գինը որոշվում է` ելնելով շենքի կառուցման 
ավարտից հետո Օբյեկտի փաստացի չափագրման տվյալներով գրանցված չափից: Օբյեկտի փոխանցման ակտը 
ստորագրելուց առաջ Վաճառողի կողմից կատարվում է 1.1. կետով սահմանված բնակարանի մակերեսի փաստացի 
չափագրում, որի հիման վրա համապատասխանաբար կատարվում է պայմանագրով նախատեսված Օբյեկտի մակերեսի և 
2.1. կետով սահմանված վաճառքի ընդհանուր գնի վերահաշվարկ (ավելացում կամ նվազեցում): 

 
3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
3.1. Վաճառողի վերակազմակերպման դեպքում  կառուցապատողի հատուկ հաշվին Գնորդի դրամական 

միջոցների նկատմամբ իրավունքները կարող են անցնել միայն Վաճառողի այն իրավահաջորդին, որին անցել են 
կառուցվող  շենքից անշարժ գույք գնելու պայմանագրով Վաճառողի պարտավորությունները: 

3.2. Վաճառողն իրավունք ունի. 
3.2.1. Գնորդի նախաձեռնությամբ, կամ նրա կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները 

չկատարելու հետևանքով սույն պայմանագիրը լուծվելու դեպքում Գնորդի վճարած գումարը մեկամսյա ժամկետում 
վերադարձնել նրան, պահելով նախավճարը և հաշվարկված տույժերի գումարները, 

3.2.2. մինչև վեց ամիս ժամկետով հետաձգել Օբյեկտի հանձնումը, եթե այն պայմանավորված է չկատարված 
աշխատանքների ծավալով, 

3.2.3. սույն պայմանագրի 2.1. կետով սահմանված վճարման ժամկետների և չափերի խախտման դեպքում 
Գնորդից պահանջել վճարելու տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար, սույն պայմանագրի ընդհանուր գնի 
չվճարված մասի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի քան 15 (տասնհինգ) օր, 
որից հետո Վաճառողն իրավունք է ստանում Գնորդից պահանջել միանվագ վճարել պայմանագրի գնի չվճարած մասը, 
իսկ վերջինիս կողմից այդ պահանջը 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում չկատարելու դեպքում, միակողմանի 
լուծել սույն պայմանագիրը և մեկամսյա ժամկետում վերադարձնել մինչ այդ վճարված գումարը, բացառությամբ` 
նախավճարի և հաշվարկված տույժերի գումարների: 

3.2.4. Օբյեկտի պատրաստ լինելու ծանուցումը ստանալուց հետո, եթե  Գնորդը  Օբյեկտը ընդունելու համար չի 
ներկայանում 5 (հինգ) օր, ապա Վաճառողը բնակարանի բանալիները ի պահ է հանձնում  նոտարին  և այդ մասին  
Գնորդին  գրավոր ծանուցում, որով  Օբյեկտը  Գնորդին   համարվում է փոխանցված, և Վաճառողի կողմից Օբյեկտը  
հանձնելու պարտավորությունը կատարված: 

3.3. Վաճառողը պարտավոր է՝ 
3.3.1. Գնորդի  պահանջով (խնդրանքով)  նրան տեղյակ պահել շինարարական աշխատանքների ընթացքի 

մասին, 
3.3.2. շենքի կառուցումն իրականացնել ճարտարապետաշինարարական փաստաթղթերին համապատասխան և 

շինարարության թույլտվության մեջ նշված ժամկետում, իսկ Օբյեկտը հանձնել Գնորդին կառուցվող շենքի շինարարության 
ավարտի  պետական  գրանցումից հետո վեց ամսվա ընթացքում կառուցված շենքում անշարժ գույքը սեփականության 
իրավունքով փոխանցելու ակտը ստորագրելուց հետո, 

3.3.3. Գնորդին հանձնել սույն պայմանագրի 1.1. կետում նշված Օբյեկտը և դրա պատկանելիքները, Օբյեկտին 
վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը: 

3.3.4. Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Օբյեկտ,  
3.3.5. Գնորդին  հաղորդել  Օբյեկտին առնչվող բոլոր տեղեկությունները, 
3.3.6. Գնորդին փոխանցել Օբյեկտը սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող հավելված 2-ում նշված 

ներքին հարդարման  նկարագրով, 
3.3.7. պատշաճ կարգով տեղեկացնել Վաճառողին Օբյեկտի նկատմամբ իրավունքը գրանցելու և փոխանցման 

ակտը կնքելու ժամկետի մասին, 
3.3.8. պետական գույքի գրանցման մարմին գրանցման ներկայացնել շահագործման թույլտվությունը՝ Օբյեկտի 

սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար, ոչ ուշ քան՝  թույլտվությունը ստանալուց հետո 10 (տասը) 
աշխատանքային օրում, 

3.3.9. պատշաճ կատարել սույն պայմանագրով, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
պարտականությունները: 

3.4. Գնորդն իրավունք ունի՝ 
3.4.1.  հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց, եթե Վաճառողը կառուցապատման ավարտի ժամկետը 

խախտել է ավելի քան 12 (տասներկու) ամիս, պահանջելով լուծել սույն պայմանագիրը և վերադարձնել իր կողմից 
վճարված գումարն ամբողջությամբ ու նախավճարի կրկնապատիկը, 

3.4.2. պահանջել փոխանցման ակտի հարկադիր կնքում կամ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
ճանաչում, եթե իր պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարված են, սակայն Վաճառողը 
խուսափում է կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի շինարարության ավարտի գրանցումից հետո 
կնքել անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտը: 

3.5. Գնորդը պարտավոր է՝ 
3.5.1. կառուցապատման ավարտից հետո մասնակցել բազմաբնակարան շենքի համատիրության հիմնադրմանը, 

կամ կառավարող մարմնի առկայության դեպքում նրա հետ կնքել ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, 
3.5.2. ընդունել իրեն հանձնված Օբյեկտը, 
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3.5.3. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում վճարել Օբյեկտի համար, 
3.5.4. սույն պայմանագրի 2.1. կետում սահմանված վճարման ժամկետների ժամկետի խախտման դեպքում 

Վաճառողին վճարել տույժ, կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար, սույն պայմանագրի ընդհանուր գնի չվճարված մասի 
0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի քան 15 (տասնհինգ) օր, որից հետո 
վճարման պարտավորությունը չկատարելու դեպքում սույն պայմանագրի 3.2.3. կետով սահմանված կարգով ու 
ժամկետներում լուծել սույն պայմանագիրը, 

3.5.5. ծանուցումը ստանալուց հետո 5 (հինգ)-օրյա ժամկետում Վաճառողի հետ կնքել  փոխանցման ակտը և 
ընդունել բնակարանը: 

3.5.6. մինչև Օբյեկտի փոխանցման ակտի գրանցումը բնակարանում չիրականացնել որևէ ձևափոխում և 
վերազինում, 

3.5.7. սույն պայմանագրից ծագող իրավունքը 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում գրանցել Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առնթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան 
ստորաբաժանումում, 

3.5.8. կողմերի կողմից փոխանցման ակտը ստորագրելուց հետո ինքնուրույն և իր միջոցների հաշվին կատարել 
Օբյեկտի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը և վճարել Օբյեկտի էլեկտրամատակարարման, 
գազամատակարարման և ջրամատակարարման ցանցերին միացման  հետ կապված բոլոր ծախսերը, 

3.5.9. կրել Օբյեկտի կորստի ռիսկը, շահագործման և պահպանման պատասխանատվությունը՝ Օբյեկտը 
փոխանցման ակտով ստանալուց հետո: 

 
4. ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒՄԸ 

 
4.1. Ժառանգմամբ իրավահաջորդությունը  պայմանագրում  փոփոխության կատարում չէ: Այն ուղղակի  

պայմանագրի կողմի փոփոխություն է, ինչի պատճառով տվյալ դեպքում անփոփոխ են մնում սույն պայմանագրով 
նախատեսված իրավահարաբերությունները: 

4.2. Ժառանգության բացման օրը առկա հանգուցյալի (գնման իրավունք ունեցողի)   և Վաճառողի միջև կնքված 
պետական գրանցում ստացած սույն պայմանագրի հիմքում ընկած բոլոր գույքային իրավունքներն ու 
պարտականությունները  անցնում են նրա ժառանգներին ողջ ծավալով`այդ մասին տեղեկացնելով կառուցապատողին: 

 
5. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
5.1 Սույն պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման, իսկ պայմանագրից ծագող իրավունքը՝ նախնական 

նշման հիման վրա պետական գրանցման Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առնթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումում 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա 
ընթացքում: 

Սույն պայմանագրի նոտարական վավերացման և դրանից ծագող իրավունքի պետական գրանցման ծախսերը 
կատարվում են Գնորդի կողմից: 

5.2 Սույն պայմանագրում փոփոխություններն ու լրացումները կարող են կատարվել կողմերի փոխադարձ 
համաձայնությամբ, եթե դրանք կատարված են գրավոր, ստորագրված կողմերի կողմից, վավերացված նոտարի կողմից, 
որոնք էլ ենթակա են պետական գրանցման 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

5.3 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: 
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

5.4 Սույն պայմանագիրը կնքված է չորս օրինակից, որոնցից մեկ օրինակը որպես բնօրինակ պահվում է Երևան 
քաղաքի Էրեբունի նոտարական տարածքի նոտարական գործում, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, իսկ 
մեկ օրինակը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առնթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանմանը՝ գույքային իրավունքը գրանցելու համար: 

5.5 Կողմերին նոտարի կողմից բացատրվել է նաև, որ համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 
1-ին մասի՝ 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն պայմանագրից ծագող իրավունքների պետական 
գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության և որ նման պայմանագիրն առոչինչ է՝ իր 
իրավական հետևանքներով հանդերձ: 

5.6 Ստորագրելով սույն պայմանագիրը՝ կողմերը հավաստում են նաև, որ իրենք գործունակ են, մինչ սույն 
պայմանագիրը իրենց կողմից ստորագրելը, նոտարի կողմից իրենց են տրամադրվել պայմանագրի օրինակները, որոնց 
բովանդակությունը կողմերի համար բարձրաձայն ընթերցվել է նոտարի կողմից և այդ կապակցությամբ նրանց 
պարզաբանվել են սույն պայմանագրին վերաբերող օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր նորմերի պահանջները, որից 
հետո էլ սույն պայմանագիրը ստորագրում են կամավոր և իրենց համար ձեռնտու պայմաններով: 

 
6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՎԱՃԱՌՈՂ      ԳՆՈՐԴ 
ՙԵՊՀ շրջանավարտների միավորում՚ ՀԿ             
ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1  
ՀՎՀՀ 01547458  
ՙԱրարատբանկ՚ ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510008371390100 (AMD)  
  
Նախագահ՝ Ա. Ռ. ՔԱՐԱՄՅԱՆ  

 Լիազորված անձ՝ 
 Հ. Մ. ՋԻԼԱՎՅԱՆ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 
(ԿՑՎԱԾ ՙ8՚ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2015Թ. ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ) 

 
ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ 

 
1. Բնակարանի հատակը` լամինատե,  
2. Սանհանգույցը սալիկապատված է,  
3. Բնակարանի ներքին բաժանումներն իրականացվում են բնակելի շինության ճարտարապետական գլխավոր նախագծի 
համաձայն, 
4. Բնակարանի կոսմետիկ հարդարումը կատարվում է տիպային 5 բնակարաններին համապատասխան, 
5. Մուտքի դուռը` երկաթյա, ներբնակարանային դռների նյութի տեսակը` ՄԴՖ, 
6. Պատուհանները` մետաղապլաստ (շագանակագույն), 
7. Էլեկտրականության մոնտաժն իրականացվում է բնակելի շինության էլեկտրամատակարարման աշխատանքային 
նախագծի համաձայն, 
8. Էլեկտրական հանգույցները` տեղադրված, 
9. Ջեռուցման համակարգի մոնտաժը` կատարված` առանց սարքավորումների, 
10. Շենքը` գազիֆիկացված: 
 

ԿՈՂՄԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

ՎԱՃԱՌՈՂ      ԳՆՈՐԴ 
ՙԵՊՀ շրջանավարտների միավորում՚ ՀԿ  
ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1  
ՀՎՀՀ 01547458  
ՙԱրարատբանկ՚ ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510008371390100 (AMD)  
  
Նախագահ՝ Ա. Ռ. ՔԱՐԱՄՅԱՆ  

 
  Լիազորված անձ՝ 
  Հ. Մ. ՋԻԼԱՎՅԱՆ 
 
 
 

Երկու հազար տասնհինգ թվականի -----------------------------ին սույն պայմանագիրը վավերացված է իմ՝ Երևանի 
Էրեբունի նոտարական տարածքի նոտար՝ Անահիտ Ղազարյանիս կողմից: 

Կողմերը պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ: Կողմերի ինքնությունը, իրավունակությունը, 
գործունակությունը, ինչպես նաև անշարժ գույքի նկատմամբ Վաճառողի իրավունքները և լիազորված անձի /անձանց/ 
լիազորությունները ստուգված են: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 135.1-րդ հոդվածի, 224-րդ հոդվածի համաձայն սույն 
պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման ՀՀ կառավարությանն առնթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումում՝ երեսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 
Գրանցված է սեղանամատյանում թիվ __________ ով: 
Գանձված է պետական տուրք և ծառայության վճար համաձայն 
«Պետական տուրքի մասին» և  «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքների: 
 
 

ՆՈՏԱՐ      Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ 


