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Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 

63-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 64-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 1-ին մասը, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 9-րդ և 12-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ    է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակա-

ռուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 

ենթակայության «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ կազմակերպություն) 
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վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպել 100 տոկոս պետական մասնակցու-

թյամբ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» փակ բաժնե-

տիրական ընկերության (այսուհետ՝ ընկերություն): 

2. Սահմանել, որ՝ 

1) ընկերությունը հանդիսանալու է կազմակերպության իրավահաջորդը, և 

վերջինիս իրավունքներն ու պարտականությունները ընկերությանն են անցնում 

փոխանցման ակտին համապատասխան.  

2) վերակազմակերպման հետ կապված ծախսերը կատարվելու են կազմա-

կերպության միջոցների հաշվին: 

3. Կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված` 

Հայաստանի Հանրապետություն, քաղ. Երևան, Կենտրոն, Ծիծեռնակաբերդի զբոսայ-

գում գտնվող անշարժ և շարժական գույքը՝ համաձայն N 1 հավելվածի, հետ վերցնել 

կազմակերպությունից, և Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդի-

սացող՝ քաղ. Երևան, Կենտրոն, Ծիծեռնակաբերդի զբոսայգում  գտնվող անշարժ 

գույքը՝ 46335.7 քառ. մետր մարզամշակութային կենտրոն, 40.0 քառ. մետր և 50.0 քառ. 

մետր օժանդակ շինություններ, 2800.0 քառ. մետր ջրավազան և աստիճաններ, 

3851.3 քառ. մետր ջրավազան և դրանց զբաղեցրած, օգտագործման և սպասարկման 

համար անհրաժեշտ 9.457789 հա հողամաս (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման N23092019-01-0009 վկայական) (այսուհետ՝ անշարժ գույք), 

ինչպես նաև շարժական գույքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի, 25 տարի ժամկետով, 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել ընկերությանը։  

4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել 500,000.0 

հազ. դրամ, որը բաժանված է 25000 հատ հասարակ (սովորական) բաժնետոմսի` 

յուրաքանչյուրը 20.0 հազ. դրամ անվանական արժեքով: Ընկերության բոլոր բաժնե-

տոմսերը պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը: 

5. Ընկերության 100 տոկոս պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնե-

տոմսերի փաթեթի կառավարման լիազորությունները վերապահել Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախա-

րարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին: 
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6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակա-

ռուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախա-

գահին՝ 

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 4-ամսյա ժամկետում՝  

ա. լուծել կազմակերպության հետ 2016 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված՝ 

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ծիծեռնակաբերդի զբոսայգի հասցեում 

գտնվող ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման թիվ 74/0016 պայմանագիրը, 

2016 թվականի նոյեմբերի 25-ին, 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին և 2021 թվականի 

ապրիլի 15-ին կնքված շարժական գույքի անհատույց օգտագործման համապատաս-

խանաբար թիվ 122/0016, 03/2020 և 01/2021 պայմանագրերը՝ պայմանագրերի դադա-

րեցման հետ կապված ծախսերն իրականացնելով կազմակերպության միջոցների 

հաշվին,  

բ. հաստատել վերակազմավորման կարգը և պայմանները, փոխանցման ակտը, 

գ. հաստատել ընկերության կանոնադրությունը, 

դ. ապահովել սույն որոշման 3-րդ կետով սահմանված գույքի հանձնման-

ընդունման աշխատանքները,   

ե. ապահովել ընկերության պետական գրանցումը, 

զ. ապահովել կազմակերպության գործունեության դադարեցման պետական 

գրանցումը. 

2) ընկերության ստեղծումից հետո 2-ամսյա ժամկետում ընկերության հետ 

կնքել անշարժ գույքի և սույն որոշման N 2 հավելվածի շարժական գույքի անհատույց 

օգտագործման տրամադրման պայմանագրեր, անշարժ գույքի տրամադրման 

պայմանագրում նախատեսելով, որ պայմանագրի նոտարական վավերացման և 

պայմանագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը 

ենթակա են իրականացման ընկերության միջոցների հաշվին: 

7. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» և «է» կետերի լիազորությունները 

վերապահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթա-

կառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին:  
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8. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` ընկերությանն 

օգտագործման իրավունքով հանձնված անշարժ գույքի վարձակալությունից մուտ-

քագրված միջոցների 100 տոկոսը՝ եռամսյակային կտրվածքով, Հայաստանի Հան-

րապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարա-

րության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից ներկայացված տեղե-

կատվության հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 

որպես լրացուցիչ հատկացում տրամադրել ընկերությանը: 

   

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

                           ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                   Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ 
 
   Երևան 

 
 

 
 


		2022-10-20T12:27:59+0400


		2022-10-20T12:31:57+0400




