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Հիմք ընդունելով «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի «դ» մասը, 14-րդ 

հոդվածի «դ» մասը, 18-րդ հոդվածը, «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-

2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին 

հավելվածով հաստատված ցանկի 44-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Թույլատրել «Ծաղկաձորի գլխավոր մարզահամալիր» փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը (այսուհետ՝ ընկերություն) սեփականության իրավունքով իրեն պատ-

կանող անշարժ գույքը՝ համաձայն N 1 հավելվածի անհատույց օտարել Հայաստանի 

Հանրապետությանը՝ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառա-

վարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառա-

վարման կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե):  

2. Կոմիտեի նախագահին՝  
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1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել 

կոմիտեի և ընկերության միջև անշարժ գույքի անհատույց օտարման պայմա-

նագրի կնքման և գույքի հանձնման-ընդունման, ինչպես նաև կողմերի համաձայ-

նությամբ՝ ընկերության և «ՆՅՈՒ ՀՈՐԻԶՈՆ ԳՐՈՒՊ ԻՆԿ» ընկերության միջև 

2006 թվականի նոյեմբերի 8-ին կնքված ընկերության անշարժ գույքի վարձակա-

լության պայմանագրի լուծման աշխատանքները. 

2) սահմանել, որ պայմանագրի նոտարական վավերացման և գույքային 

իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կիրականացվեն ընկերության 

միջոցների հաշվին։ 

3. Թույլատրել կոմիտեին, իր ենթակայության՝ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարության 1998 թվականի մարտի 27-ի N 209 որոշմամբ սահմանված 

կարգով 2022 թվականի մայիսի 25-ի (գնահատման պահ) դրությամբ 3,057,894.0 

հազ. դրամ (ներառյալ՝ 2,301,462.679 հազ. դրամ հողի կադաստրային արժեքը) 

գնահատված ակտիվներ ունեցող ընկերության (իրավաբանական հասցե` ՀՀ 

Կոտայքի մարզ, ք. Ծաղկաձոր), 100 տոկոս պետական բաժնետոմսերը (այսուհետ՝ 

բաժնետոմս) (կանոնադրական կապիտալը կազմում է 19,380.0 հազ. դրամ՝ 646 

հատ հասարակ անվանական բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 30.0 հազ. դրամ անվա-

նական արժեքով) ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցնել նախօրոք հայտնի 

գնորդ՝ «Ծաղկաձորի սպորտային համալիր» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերությանը (այսուհետ՝ գնորդ) (հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Ծաղկաձոր, 

ԳՄՀ, գրանցման վկայական՝ N 85.110.1021247): 

4. Սահմանել, որ՝  

1) բաժնետոմսերի գնահատված շուկայական արժեքը կազմել է 732,171.321 

հազ. դրամ (առանց 2,301,462.679 հազ. դրամ հողի կադաստրային արժեքի). 

2) ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցման ենթակա բաժնետոմսերի 

վաճառքի գինը՝ 732,171.321 հազ. դրամ։ 

5. Սահմանել, որ հետագայում հողամասի առուվաճառքի, նվիրատվության, 

փոխանակման, իրավաբանական անձի բաժնետոմսի դիմաց բաժնետոմսի (բաժնե-
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մասի, փայի) սեփականատիրոջը հանձնման կամ իրավաբանական անձանց լուծա-

րումից հետո նրա հիմնադիրներին հանձնման դեպքում, ձեռք բերողը համապա-

տասխան համայնքային բյուջե պետք է վճարի հողամասի՝ վճարման պահին գործող 

կադաստրային արժեքը: 

6. Ընկերության գնահատված պարտավորությունները 2022 թվականի ապրիլի 

1-ի դրությամբ (հաշվետու ժամանակահատված) կազմել են 24,260.0 հազ. դրամ, 

այդ թվում՝ 

1) ստացված ընթացիկ կանխավճարներ՝ 7,640.0 հազ. դրամ. 

2) այլ կրեդիտորական պարտքեր՝ 16,620.0 հազ. դրամ։ 

7. Ընկերության 2017-2021 թվականների տնտեսական գործունեության արդյունք-

ներով շահութաբաժինների վճարման գծով պարտավորություններ չկան։ 

8. Կոմիտեի նախագահին՝  

1) սույն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից 

հետո 5-օրյա ժամկետում գրավոր առաջարկ տրամադրել գնորդին՝ բաժնետոմ-

սերի ձեռքբերման համար գումարի վճարման ժամկետ սահմանելով 2 ամիս. 

2) գնորդի կողմից բաժնետոմսերի գնի, շուկայական արժեքի որոշման դիմաց 

գանձվող՝ 2,275,928.0 դրամի վճարումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում գնորդի 

հետ կնքել մասնավորեցման պայմանագիր` դրանում նախատեսելով, որ գնորդը 

պարտավորվում է՝ 

ա. իր միջոցների հաշվին վճարել պայմանագրի կնքման, ինչպես նաև ընկե-

րության արժեթղթերի (բաժնետոմսերի) ռեեստրի վարման և պահառության դիմաց 

վճարումները,  

բ. մեկամսյա ժամկետում բաժնետոմսերի սեփականատերերի փոփոխության 

վերաբերյալ համապատասխան գրանցում կատարել բաժնետոմսերի ռեեստրը 

վարող մասնագիտացված կազմակերպությունում, 

գ. բաժնետոմսերի սեփականատերերի փոփոխության վերաբերյալ համապա-

տասխան գրանցում կատարելուց հետո 2 տարվա ընթացքում կատարել 400,000.0 

հազ. դրամի ներդրումներ՝ համաձայն N 2 հավելվածի, 
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դ. գնորդի կողմից ստանձնած ներդրումները սահմանված ժամկետում չկատա-

րելու կամ մինչև 50 տոկոս կատարելու դեպքում գնորդը 3 ամսվա ընթացքում 

պարտավոր է կատարել տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված, բայց 

չկատարած ներդրումներն ամբողջությամբ՝ միաժամանակ Հայաստանի Հանրա-

պետության պետական բյուջե վճարելով տուգանք՝ չկատարված ներդրումների 

գումարի 20 տոկոսի չափով, 

ե. գնորդի կողմից ստանձնած ներդրումները սահմանված ժամկետում 50 կամ 

ավելի տոկոսով կատարելու, բայց ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում գնորդը 

2 ամսվա ընթացքում պարտավոր է կատարել տվյալ ժամանակահատվածի համար 

նախատեսված և չկատարած ներդրումներն ամբողջությամբ` միաժամանակ Հայաս-

տանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարելով տուգանք՝ չկատարած 

ներդրումների գումարի  15 տոկոսի չափով։ 

9. Սահմանել, որ գնորդը բաժնետոմսերի վաճառքի գումարը վճարում է 

Հայաստանի Հանրապետության արժույթով` վաճառքի գնի 70 տոկոսն ուղղելով 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, իսկ 30 տոկոսը` համապատաս-

խան համայնքի ֆոնդային բյուջե, ըստ ընկերության գույքի գտնվելու վայրի։ 

10. Սահմանել, որ մասնավորեցումը չի կարող հանգեցնել ընկերության հան-

րային նշանակության փոփոխությանը, իսկ գնորդը պարտավորվում է պահպանել 

ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունը։ 

11. Կոմիտեի նախագահին՝ սույն որոշման 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված 

աշխատանքների ավարտից հետո եռամսյա ժամկետում, N 1 հավելվածի 1-ին կետում 

նշված անշարժ գույքը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համա-

պատասխան որոշմամբ, վարձակալությամբ տրամադրել գնորդին տվյալ պահին 

գործող շուկայական արժեքին համապատասխան՝ վարձակալության ժամկետ սահ-

մանելով 2056 թվականի նոյեմբերի 8-ը: 
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