
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

№              «         »                        2021 թ.        ք.Երևան 

 
 

   

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍՈՎ ԵՎ ԿՈՄԻՏԵՆ ՈՐՊԵՍ 

ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

ԲԱՇԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության 

միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման պահանջների 

կատարումն ապահովելու նպատակով. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

1. Հաստատել` 

1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) մասով Հայաստանի 

Հանրապետության 2021-2026 թվականների կառավարության գործունեության 

միջոցառումների ծրագրի իրականացման աշխատանքների բաշխումը Կոմիտեի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև` համաձայն հավելված N 1-ի, 

2) Կոմիտեն որպես համակատարող մարմին այլ պետական մարմինների կողմից 

իրականացվող  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների 

գործունեության միջոցառումների ծրագրի իրականացման աշխատանքների բաշխումը 

Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև` համաձայն հավելված N 2-ի: 

2. Պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի մշակման, 

Պետական գույքի տնօրինման և Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչությունների 

պետերին` ապահովել Կոմիտեի մասով սույն հրամանի հավելվածներով Հայաստանի 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  

ՆԱԽԱԳԱՀ  

 

 



 

 

Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների կառավարության 

գործունեության միջոցառումների ծրագրի կատարումը՝ սահմանված ժամկետներում: 

3. Պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի մշակման, 

Պետական գույքի տնօրինման, Պետական բաժնեմասի կառավարման, Հաշվապահական 

հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչությունների, Իրավական ապահովման և 

դատական ներկայացուցչության ու Պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային 

պարտավորությունների հսկողության բաժինների պետերին՝  սույն հրամանն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո.  

1) 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն հրամանի N 1 հավելվածով հաստատված  

2022 թվականի ընթացքում իրականացվող միջոցառումների համար կատարող համարվող 

ստորաբաժանմանը ներկայացնել իրենց մոտեցումներն ու առաջարկությունները, որոնց 

մասով համապատասխան ստորաբաժանումը հանդիսանում է համակատարող, իսկ 2021-

2026 թվականների համար յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով՝ մինչև հաջորդ տարվա 

հունվարի 30-ը  ներկայացնել կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն՝ 

2021  թվականի  փետրվարի  25-ի  N  252-Լ  որոշմամբ հաստատված աշխատակարգի N 2 ձևի 

պահանջներին համապատասխան։ 

2) սույն հրամանի N 2 հավելվածով հաստատված  միջոցառումների համար 

համակատարող համարվող ստորաբաժանումները սահմանված ժամկետներում 

իրականացվող միջոցառումների գործընթացների կատարման համար համագործակցեն 

տվյալ միջոցառման հիմնական կատարող հանդիսացող պետական մարմնի հետ։ 

4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Կոմիտեի նախագահի 

տեղակալ Դավիթ Գասպարյանին։ 

 
07.12.2021

X
ԳԱՐԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Signed by: SARGSYAN GARIK 2811870695 ԳԱՐԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

 



Հավելված N 1 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի   

2021 թվականի ----------—— -----ի 

-----------Ա  հրամանի  

 

 

ՑԱՆԿ 

          ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍՈՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

 

Նպատակը Միջոցառման կետը` 

ըստ ՀՀ կառավարության 

18.11.2021թ. N 1902-Լ 

որոշման և անվանումը 

Սահմանված 

ժամկետը` ըստ 

ՀՀ 

կառավարու-

թյան 

18.11.2021թ. N 

1902-Լ 

որոշման 

Հրամանով 

սահմանվող 

ժամկետը 

Կատարող 

ստորաբաժանումը և 

բաժինը 

Համակատարող 

ստորաբաժանումը 

96.Պետական 

մասնակցությամբ 

առևտրային 

կազմակերպությունների 

արդյունավետության 

բարձրացում, այդ 

նպատակով 

մշտադիտարկման և 

վերլուծության գործող 

համակարգի արմատական 

բարեփոխում և առևտրային 

կազմակերպությունների 

կառավարման որակի 

96.1 «Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարության 2017 

թվականի հոկտեմբերի 

5-ի N 1262-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ 

կառավարության 

որոշման նախագծի 

ներկայացում ՀՀ 

վարչապետի 

աշխատակազմ 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

նոյեմբերի  1-ին 

տասնօրյակ 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

հոկտեմբերի  1-ին 

տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

կառավարման 

ծրագրերի և 

իրավական ակտերի 

մշակման 

վարչություն 

 

Պետական բաժնեմասի 

կառավարման 

վարչություն 

 

Իրավական 

ապահովման և 

դատական 

ներկայացուցչության 

բաժին 



 

 

բարելավում   

97. Բնակչության սոցիալ-

տնտեսական խնդիրների 

լուծում, այդ նպատակով 

պետական 

սեփականություն 

համարվող 

հանրակացարանային 

տարածքների 

նվիրատվության և 

սեփականաշնորհման 

գործընթացի ավարտում 

97.1«Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարության 2011 

թվականի մարտի 24-ի N 

305-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ 

կառավարության 

որոշման նախագծի 

ներկայացումը ՀՀ 

վարչապետի 

աշխատակազմ 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

հոկտեմբերի 3-

րդ տասնօրյակ 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

սեպտեմբերի 3-

րդ տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

կառավարման 

ծրագրերի և 

իրավական ակտերի 

մշակման 

վարչություն 

 

Պետական գույքի 

տնօրինման 

վարչություն 

 

Իրավական 

ապահովման և 

դատական 

ներկայացուցչության 

բաժին  

 

97.2 «Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարության 2001 

թվականի մայիսի 14-ի N 

404 որոշման մեջ 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ 

կառավարության 

որոշման նախագծի 

ներկայացումը ՀՀ 

վարչապետի 

աշխատակազմ  

2022 թվականից 

մինչև 2024 

թվականի  

դեկտեմբերի 3-

րդ տասնօրյակ 

2022 թվականից 

մինչև 2024 

թվականի  

նոյեմբերի  

3-րդ տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

կառավարման 

ծրագրերի և 

իրավական ակտերի 

մշակման 

վարչություն 

 

Պետական գույքի 

տնօրինման 

վարչություն 

Իրավական 

ապահովման և 

դատական 

ներկայացուցչության 

բաժին  

 

98.Պետական գույքի 

արդյունավետության 

բարձրացում, պետական 

գույքի էլեկտրոնային 

98.1Պետական անշարժ 

գույքի օգտագործման 

մշտադիտարկման 

շնորհիվ գույքի 

օգտագործման 

2022 թվականից 

մինչև 2023  

թվականի 

դեկտեմբերի 3-

րդ տասնօրյակ 

2022 թվականից 

մինչև 2023  

թվականի 

նոյեմբերի  

3-րդ տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

տնօրինման 

վարչություն 

 

Պետական գույքի 

  

 



 

 

հաշվառման միասնական 

բազայի տվյալների հիման 

վրա պետական գույքի 

օգտագործման վիճակի 

մշտադիտարկման, 

վերլուծության, ինչպես նաև 

արդյունավետության 

մակարդակի գնահատման 

շնորհիվ պետական գույքի 

օգտագործումը 

կանոնակարգող 

իրավական ակտերի 

պահանջներից շեղումների, 

խախտումների  և դրանց 

պատճառած վնասի 

բացահայտում 

 

ժամանակահատվածում 

պատշաճ հսկողության 

սահմանում, վնասների 

բացահայտում և դրանք 

վերականգնելու 

ուղղությամբ միջոցների 

ձեռնարկում, ինչպես 

նաև առաջին անգամ 

մշտադիտարկման 

շնորհիվ անշարժ գույքի 

օգտագործման 

արդյունավետության 

գնահատում:  

Իրավական ակտերի 

պահանջներից և կնքված 

պայմանագրերով 

ստանձնած 

պարտավորություններից 

թույլ տված շեղումների, 

խախտումների 

բացահայտում,  

չօգտագործվող կամ ոչ 

արդյունավետ 

օգտագործվող 

պետական գույքի 

առանձնացում, 

արդյունքների 

վերաբերյալ 

առաջարկությունների 

ներկայացում ՀՀ 

վարչապետի 

աշխատակազմ 

կառավարման 

ծրագրերի և 

իրավական ակտերի 

մշակման 

վարչություն 

 

Պայմանագրերի 

կնքման և 

պայմանագրային 

պարտավորությունն

երի հսկողության 

բաժին 

 

Իրավական 

ապահովման և 

դատական 

ներկայացուցչությա

ն բաժին  

 



 

 

99. Պետական համակարգի 

մարմինների և պետական 

կազմակերպությունների 

կողմից  Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին 

օգտագործվող ոչ պետական 

սեփականություն 

համարվող տարածքները 

պետական 

սեփականություն 

համարվող տարածքներով 

փոխարինումը 

99.1 «Պետական 

կարիքների համար 

վարձակալած ոչ 

պետական տարածքները 

պետական 

տարածքներով 

փոխարինելու մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

վարչապետի որոշման 

նախագծի ներկայացում 

ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմ 

2022 թվականից 

մինչև 2024 

թվականի 

նոյեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

2022 թվականից 

մինչև 2024 

թվականի 

հոկտեմբերի  

1-ին տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

տնօրինման 

վարչություն 

 

Պետական գույքի 

կառավարման 

ծրագրերի և իրավական 

ակտերի մշակման 

վարչություն 

 

Իրավական 

ապահովման և 

դատական 

ներկայացուցչության 

բաժին  

 

100. Պետության 

գործառույթների 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ և օտարման ոչ 

ենթակա պետական գույքի 

կազմի և կառուցվածքի 

սահմանում 

100.1  Պետության 

գործառույթների 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ գույքի 

կազմը սահմանելու 

նպատակով Կոմիտեի 

նախաձեռնությամբ 

պետական մարմինների 

մասնակցությամբ ու 

առաջարկությունների, 

ինչպես նաև 

իրականացվող 

մշտադիտարկման 

արդյունքների հիման 

վրա պետական 

2022 թվականից 

մինչև 2024 

թվականի 

նոյեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

2022 թվականից 

մինչև 2024 

թվականի 

հոկտեմբերի  

1-ին տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

տնօրինման 

վարչություն  

 

Պետական գույքի 

կառավարման 

ծրագրերի և իրավական 

ակտերի մշակման 

վարչություն 

 

Պայմանագրերի 

կնքման և 

պայմանագրային 

պարտավորություններ

ի հսկողության բաժին 



 

 

մարմինների 

գործառույթների 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ անշարժ 

գույքի նկատմամբ 

պահանջների 

սահմանում և  օտարման 

ոչ ենթակա գույքի կազմի 

և մակերեսի 

առանձնացում: Նշված 

տեղեկատվության 

հիման վրա 

համապատասխան 

փոփոխությունների 

կատարում Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարության 

2021թվականի ապրիլի 1-

ի N 458-L որոշմամբ 

հաստատված պետական 

գույքի կառավարման 

2021-2023 թվականների 

ծրագրում 



 

 

101.Բարենպաստ 

ներդրումային միջավայրի 

ձևավորման և 

ներդրումների 

ներգրավման, 

չօգտագործվող կամ ոչ  

արդյունավետ 

օգտագործվող՝ 

համեմատաբար բարձր 

իրացվելիություն ունեցող 

պետական անշարժ գույքի 

առանձնացում և վաճառքի 

կազմակերպման միջոցով 

սոցիալ-տնտեսական 

նշանակության 

ներդրումային խոշոր 

ծրագրերի իրականացում 

101.1 Բարենպաստ 

ներդրումային միջավայր 

ստեղծելու և պետական 

գույքի 

արդյունավետությունը 

բարձրացնելու 

նպատակով 1 մլրդ ՀՀ 

դրամ և ավել 

գնահատված արժեքով և 

ներդրումային 

հետաքրքրություն 

ունեցող առնվազն տասը 

միավոր անշարժ գույքի 

վերաբերյալ 

համապատասխան 

փաստաթղթերի 

հավաքագրում և   

օտարման գործընթացի 

կազմակերպում: 

2022 թվականի 

դեկտեմբերի  3-

րդ տասնօրյակ 

2022 թվականի 

նոյեմբերի   

3-րդ տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

տնօրինման 

վարչություն 

Պայմանագրերի 

կնքման և 

պայմանագրային 

պարտավորություններ

ի հսկողության բաժին 

102.Պետական ոչ 

պրոֆիլային գույքի 

օտարման գործընթացի 

արդյունավետության 

բարձրացում, այդ 

նպատակով նոր 

գործիքակազմի ստեղծում՝ 

մասնագիտացված 

կառույցներին 

պատվիրակելու միջոցով 

 

102.1 Մինչև 3 միավոր  

պետական ոչ 

պրոֆիլային գույքի 

օտարման գործընթացի 

արդյունավետ 

կազմակերպելու 

նպատակով (պիլոտային  

ծրագրի շրջանակներում) 

այդ աշխատանքներին 

մրցակցային եղանակով 

մասնագիտացված 

կազմակերպությունների 

ներգրավում և դրանց 

2022 թվականի 

դեկտեմբերի  3-

րդ տասնօրյակ  

2022 թվականի 

նոյեմբերի   

3-րդ տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

տնօրինման 

վարչություն 

Պետական գույքի 

կառավարման 

ծրագրերի և իրավական 

ակտերի մշակման 

վարչություն 

 

Պայմանագրերի 

կնքման և 

պայմանագրային 

պարտավորություններ

ի հսկողության բաժին 



 

 

մասնակցության 

կանոնակարգում` նոր 

գործիքակազմի 

ստեղծման շնորհիվ: 

103. Նպաստավոր 

ներդրումային միջավայրի 

ձևավորում և արժեթղթերի 

շուկայի կայացում, ինչպես 

նաև ֆոնդային բորսայի 

միջոցով համեմատաբար 

բարձր շահութաբերություն 

ունեցող պետական 

մասնակցությամբ 

առևտրային 

կազմակերպությունների 

մասնավորեցման 

գործընթացի իրականացում 

103.1 «Պետական գույքի 

մասնավորեցման 2017-

2020 թվականների 

ծրագրի մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքի նախագծի 

ներկայացում ՀՀ 

վարչապետի 

աշխատակազմ 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

դեկտեմբերի 1-

ին տասնօրյակ 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

նոյեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

կառավարման 

ծրագրերի և 

իրավական ակտերի 

մշակման 

վարչության 

 

Պետական բաժնեմասի 

կառավարման 

վարչություն 

 

Իրավական 

ապահովման և 

դատական 

ներկայացուցչության 

բաժին  

 

104. Մասնավորեցման ոչ 

ենթակա պետական 

մասնակցությամբ 

առևտրային 

կազմակերպությունների 

կազմի և կառուցվածքի 

օպտիմալացում, ըստ 

ճյուղերի թվաքանակի 

սահմանում, ինչպես նաև 

վնասով, ոչ արդյունավետ և 

զարգացման հեռանկար 

չունեցող 

կազմակերպությունների 

104.1«Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարության 2010 

թվականի ապրիլի 29-ի N 

474-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն 

կատարելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 

որոշման նախագծի 

ներկայացումը ՀՀ 

վարչապետի 

աշխատակազմ 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

նոյեմբերի  1-ին 

տասնօրյակ 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

հոկտեմբերի  1-

ին տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

կառավարման 

ծրագրերի և 

իրավական ակտերի 

մշակման 

վարչություն 

 

Պետական բաժնեմասի 

կառավարման 

վարչություն 

 

Իրավական 

ապահովման և 

դատական 

ներկայացուցչության 

բաժին  

 



 

 

առանձնացում և 

մասնավորեցման ծրագրում 

ընդգրկում 

105. Պետական գույքի 

կառավարման 

արդյունավետությունը 

բարձրացնելու նպատակով 

բարելավման կարիք 

ունեցող և հետագայում 

օտարման ոչ ենթակա, 

որպես պետական 

սեփականություն 

պահպանվող գույքի 

առանձնացում, և որոշակի 

ներդրումային ծրագրերի 

իրականացման դիմաց 

երկարատև 

վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման 

տրամադրման միջոցով 

տվյալ գույքի 

հիմնանորոգման  և  

վերակառուցման 

ապահովում 

105.1 Բարելավման 

կարիք ունեցող մինչև 

տասը միավոր 

պետական անշարժ 

գույքերի` ներդրումների 

իրականացման դիմաց 

երկարատև 

վարձակալության կամ 

որոշակի ժամկետով 

անհատույց 

օգտագործման 

տրամադրում 

2022 թվականի 

դեկտեմբերի   

3-րդ 

տասնօրյակ  

2022 թվականի 

նոյեմբերի  

3-րդ տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

տնօրինման 

վարչություն 

Պայմանագրերի 

կնքման և 

պայմանագրային 

պարտավորություններ

ի հսկողության բաժին  

106.Մարզերում 

պետություն-համայնքներ 

գործընկերության 

բնագավառում ՓՄՁ-ի 

զարգացում չօգտագործվող 

կամ ոչ արդյունավետ 

օգտագործվող, ինչպես նաև 

նախկինում օտարման 

106.1 Մարզերում 

գտնվող չօգտագործվող 

կամ ոչ արդյունավետ 

օգտագործվող գույքի 

ներգրավմամբ տեղական 

նշանակության սոցիալ- 

տնտեսական բնույթի 

ներդրումային ծրագրերի 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

փետրվարի  1-

ին տասնօրյակ 

2022 թվականից 

մինչև 2023 

թվականի 

հունվարի   

1-ին տասնօրյակ 

Պետական գույքի 

տնօրինման 

վարչություն 

Պետական գույքի 

կառավարման 

ծրագրերի և իրավական 

ակտերի մշակման 

վարչություն 

 

 



 

 

ներկայացված, սակայն 

չվաճառված գույքի 

առանձնացում, և այդ գույքի 

ներդրմամբ տարբեր 

ձևաչափերով տնտեսական 

նշանակության սոցիալ-

տնտեսական բնույթի 

ներդրումային ծրագրերի 

իրականացում     

 

իրականացում, այդ 

նպատակով մինչև տասը 

միավոր ոչ բարձր 

իրացվելիություն 

ունեցող անշարժ 

գույքերի օտարում, 

վարձակալության և 

անհատույց 

օգտագործման 

տրամադրում ՀՀ ՏԿԵ 

նախարարության  և 

համայնքների 

օժանդակությամբ 
 

  



 

 

Հավելված N2 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի   

2021 թվականի ----------—— -----ի 

-----------Ա  հրամանի  

 

 

ՑԱՆԿ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

Նպատակը Միջոցառման կետը` ըստ ՀՀ 

կառավարության 

18.11.2021թ. N 1902-Լ 

որոշման և անվանումը 

Սահմանված 

ժամկետը` ըստ ՀՀ 

կառավարու-թյան 

18.11.2021թ. N 1902-

Լ որոշման 

Հրամանով 

սահմանվող 

ժամկետը 

Համակատարող 

ստորաբաժանումը և բաժինը 

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարություն 

 

3.Գործարար և 

ներդրումային միջավայրի 

բարելավում 

 

 

 

3.7 Գույք ներդրումների 

դիմաց ծրագրի հաստատում 

և հաստատման դեպքում 

իրագործում 

Ծրագրի 

հաստատումը 

2023թ. մարտի 

3-րդ տասնօրյակ 

2022-2023թթ. 

հունվարի 3-րդ 

տասնօրյակ 

Պետական գույքի տնօրինման 

վարչություն 

 

Պայմանագրերի կնքման և 

պայմանագրային 

պարտավորությունների 

հսկողության բաժին 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Քաղաքացիական 

ավիացիայի կոմիտե 

 

65. «Արմենիա» միջազգային 

օդանավակայաններ» 

ՓԲԸ կողմից 

65.3 կոնցեսիոն 

ակտիվների գույքագրում 

2023 թվականի 

դեկտեմբերի 

1-ին 

2023 թվականի 

նոյեմբերի 

1-ին 

Պետական գույքի տնօրինման 

վարչություն  

 



 

 

ներկայացվող 5-ամյա 

Մաստեր պլանի 

հաստատման 

գործընթացի 

ապահովում, Մաստեր 

պլանի 

իրագործում,Կոնցեսիայի 

պայմանագրին կից 

ակտիվների ցանկերի 

ճշգրտում 

տասնօրյակ տասնօրյակ Հաշվապահական հաշվառման 

և ֆինանսատնտեսական 

վարչություն 

 

Պետական բաժնեմասի 

կառավարման վարչություն 

  

Պայմանագրերի կնքման և 

պայմանագրային 

պարտավորությունների 

հսկողության բաժին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

Ուղարկել՝ Կոմիտեի նախագահի տեղակալներին, Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարին և Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին: 

 

 

 

 

 

 

 

 


