ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
_____2017 ԹՎԱԿԱՆ

N _ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-Ի N 1602-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 2016
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1381-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ղեկավարվելով

«Պետական

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարչական
օրենքի 4-րդ

հիմնարկների

մասին»

և «Պետական ոչ առևտրային

կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ
հոդվածներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի ««Փոքր Մհեր»

կրթահամալիր»

պետական ոչ

առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 1602-Ն որոշման 6-րդ կետը:
2.

Հայաստանի

Հանրապետության

դեկտեմբերի 29-ի ««Փոքր Մհեր»

կառավարության

կրթահամալիր»

2016

թվականի

պետական ոչ առևտրային

կազմակերպության Նուբարաշենի մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցնելու,
վարժարան»

«Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» և «Ապարանի ռազմամարզական

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Նուբարաշենի
մարզառազմական

մասնագիտացված

կազմակերպության
պաշտպանության
պետության

դպրոց»

վերակազմակերպելու,
նախարարությանը

պաշտպանության

պետական

Հայաստանի

գույք

ոչ

առևտրային

Հանրապետության

ամրացնելու, Հայաստանի Հանրա-

նախարարության

«Մոնթե

Մելքոնյանի

անվան

ռազմամարզական վարժարան» պետական հիմնարկի կողմից «Փոքր Մհեր»
կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության

ավագ

դպրոցի

կրթական ծրագիրն իրականացվելու մասին» N 1381-Ն որոշման 9-րդ կետի 4-րդ
ենթակետում «վերցնել և» բառերից հետո լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության հետ
համատեղ,» բառերը:
3.
նոյեմբերի

Հայաստանի
11-ի

««Փոքր

կազմակերպություն

Հանրապետության
Մհեր»

ստեղծելու

կառավարության

կրթահամալիր»
մասին»

N

2004

պետական

1602-Ն

որոշան

ոչ

թվականի
առևտրային

4-րդ

կետով

բնակավայրային հասարակական կառուցապատման իրավունքով «Փոքր Մհեր»
կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը տրամադրված և
Հայաստանի

Հանրապետության

Կոտայքի

մարզպետարանի

տնօրինությանը

հանձնված Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան
համայնքի սահմաններում

գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող

հողատարածքը և դրա վրա կառուցված անշարժ գույքը հանձնել Հայաստանի
Հանրապետության

պաշտպանության

նախարարությանը`

վերջինիս

կողմից

իրականացնելով հողատարածքի և անշարժ գույքի չափագրման աշխատանքները:
4. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետին՝
1) աջակցել սույն որոշման 3-րդ կետում նշված

հողատարածքի և դրա վրա

կառուցված անշարժ գույքի չափագրման աշխատանքներին.
2) սույն կետի 1-ին ենթակետի աշխատանքների ավարտից հետո երկամսյա
ժամկետում սահմանված կարգով ապահովել պետական գրանցման և հանձնմանընդունման

աշխատանքների

կատարումը

Հայաստանի

Հանրապետության

պաշտպանության նախարարության միջոցների հաշվին:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1381-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Անհրաժեշտությունը
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016թ. դեկտեմբերի 29-ի
N 1381-Ն որոշմամբ/այսուհետև՝ Որոշում/««Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացված Հայաստանի Հանրապետության
Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան համայնքում գտնվող

անշարժ գույքը ՀՀ

պաշտպանության նախարարությանը հանձնելու ժամանակ անհրաժեշտություն է
առաջացել Որոշման մեջ կատարել լրացումներ:
Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
««Փոքր Մհեր»

կրթահամալիր»

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն

ամրացված Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան
համայնքում գտնվող, Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքը և հողատարածքները հետ են վերցվել և հանձնվել են
համապատասխանաբար՝

ՀՀ

կառավարությանն

կառավարման վարչությանն ու
/անշարժ

գույքը,

առընթեր

պետական

գույքի

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանին: Նշված գույքը

հողատարածքը/

ՀՀ

պաշտպանության

նախարարությանը

հանձնելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
հանձնարարականը համապատասխան գերատեսչական մարմիններին՝ համատեղ
կատարելու չափագրման և գնահատման աշխատանքներ: ՀՀ կառավարության
2004 թվականի

նոյեմբերի 11-ի N

1602-Ն որոշման համաձայն

««Փոքր Մհեր»

կրթահամալիր»

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն է հանձնվել նաև

ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղական համայնքի հարևանությամբ գտնվող՝
մ.թ.ա.

2-րդ

հազարամյակում

պատմամշակութային
առաջարկությամբ
կրթահամալիր»

կառուցված

հուշարձանը:

նախատեսվում

ՀՀ
է

««Կարմիր

պաշտպանության

այն

հետ

վերցնել

բերդ»

ամրոց»

նախարարության
««Փոքր

Մհեր»

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից /նախկինում

օգտագործման պայմանագիր չի կնքվել/ և թողնել ՀՀ մշակույթի նախարարությանը:
Վերոնշված հարցերը կարգավորելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016թ. դեկտեմբերի 29-ի N 1381Ն որոշման մեջ կատարել համապատասխան լրացումներ:
Կարգավորման նպատակը և բնույթը
Նշված նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի
Քանաքեռավան համայնքում գտնվող, Հայաստանի Հանրապետության պետական

սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքը և հողատարածքները սահմանված
կարգով կհանձնվեն ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի
29-ի N 1381-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման
կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին
«Հայաստանի
դեկտեմբերի

Հանրապետության

29-ի N 1381-Ն

կառավարության

2016

թվականի

որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման
կապակցությամբ

այլ

իրավական

ակտերում

փոփոխություններ և լրացումներ

կատարելու անհրաժեշտություն չկա:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի
դեկտեմբերի 29-ի N 1381-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի
ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացման կամ
նվազեցման մասին
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի
29-ի N 1381-Ն
Հանրապետության

որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի
կառավարության

որոշման

կապակցությամբ պետական կամ տեղական
բյուջեում ծախսերի և եկամուտների
սպասվում:

էական

նախագծի

ինքնակառավարման

ընդունման
մարմնի

ավելացում կամ նվազեցում

չի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1381-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Առաջարկություններ
և Նշումներ
կատարման
N/ Առաջարկություն
ներկայացրած
դիտողություններ
վերաբերյալ
N
մարմինը

1.

.

ՀՀ արդարադատու
թյան նախարարություն
19.09.20172.
N 01/19.2/16471-17
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
28.08.2017թ.
N01/9-5/1554317

Առաջարկություն և դիտողություն չունի

1. Հաշվի առնելով, որ Նախագծի 2-րդ
կետով նախատեսվում է գույք հանձնել՝
առաջարկում ենք համապատասխանաբար
լրացում
կատարել
նաև
Նախագծի
վերնագրում՝
հիմք
ընդունելով
«Իրավական
ակտերի
մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 1ին մասի պահանջը, որի համաձայն
իրավական ակտի վերնագիրը պետք է
համապատասխանի իրավական ակտ
ի
բովանդակությանը
և
հակիրճ
տեղեկատվություն պարունակի դրա
կարգավորման առարկայի մասին:
2. Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ
ենթակետով նախատեսվում է «Փոքր
Մհեր» կրթահամալիր» պետական ոչ
առևտրային
կազմակերպությանն
անհատույց
օգտագործման
իրավունքով հանձնված ՀՀ Կոտայքի
մարզի
Զովունի
համայնքի
հարևանությամբ գտնվող՝ մ.թ.ա. 2-րդ
հազարամյակում կառուցված ««Կարմիր
բերդ» ամրոց» պատմամշակութային
հուշարձանը հետ վերցնել և հանձնել
ՀՀ
մշակույթի
նախարարության
տնօրինությանը:
Հաշվի առնելով, որ Որոշման 3րդ կետի համաձայն՝ «Փոքր Մհեր»
կրթահամալիր»
և
«Ապարանի
ռազմամարզական վարժարան» ՊՈԱԿները
միաձուլման
ձևով
վերակազմակերպվել են և ստեղծվել է
«Նուբարաշենի
մարզառազմական
մասնագիտացված
դպրոց
ՊՈԱԿ՝
առաջարկում
ենք
«Փոքր
Մհեր»
կրթահամալիր» բառերը փոխարինել
«Նուբարաշենի
մարզառազմական
մասնագիտացված դպրոց» բառերով:

1.Չի ընդունվում քանի որ
փոփոխություն է կատարվում
ՀՀ
կառավարության
29.12.2016թ. N1381-Ն որոշման
մեջ և վերջինիս վերնագրում
նշված է գույք ամրացնելու
մասին, ուստի սույն որոշման
նախագծի
վերնագիր
փոփոխելու անհարժեշտություն
չկա:

2. Չի ընդունվում քանի որ
««Փոքր Մհեր» կրթահամալիր»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության
հետ
անհատույց
օգտագործման
պայմանագիր չի կնքվել: Ուստի
նշված
գույքը
չի
կարող
փոխանցվել
«Նուբարաշենի
մարզառազմական
մասնագիտացված
դպրոց»
ՊՈԱԿ-ին:

3.
Նախագծի
2-րդ
կետով
նախատեսվում
է
ՀՀ
Կոտայքի
մարզպետարանի
տնօրինությանը
հանձնված
ՀՀ
Կոտայքի
մարզի
Քանաքեռավան
համայնքի
սահմաններում
գտնվող պետական
սեփականություն
հանդիսացող
բնակավայրային
հասարակական
կառուցապատման
20
հա
հողատարածքը և դրա վրա կառուցված
անշարժ
գույքը
հանձնել
ՀՀ
պաշտպանության նախարարությանը:
Վերոգրյալի
կապակցությամբ
անհրաժեշտ
է
նշել,
որ
ՀՀ
կառավարության
2004
թվականի
նոյեմբերի 11-ի N 1602-Ն որոշման 4-րդ
կետի համաձայն՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի
համայնքների
վարչական
սահմաններից
դուրս
գտնվող 20
հեկտար անտառային նշանակության
հողամասը
համապատասխան
գործընթացի
ավարտից
հետո
տրամադրվել
է
«Փոքր
Մհեր»
կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ին անհատույց`
կառուցապատման իրավունքով` 99
տարի ժամկետով:
ՀՀ
կառավարության
2016
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1381-Ն
որոշման 9-րդ կետի 4-րդ մասի
համաձայն՝ նշված որոշումն ուժի մեջ
մտնելուց
հետո
«Փոքր
Մհեր»
կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի ՀՀ Կոտայքի
մարզի Քանաքեռավանի համայնքում
գտնվող գույքը (այդ թվում՝ անշարժ և
շարժական),
գույքագրման
արդյունքների հիման վրա, հետ է
վերցվել
և
սահմանված
կարգով
ամրացվել
ՀՀ
պաշտպանության
նախարարությանը:
Ելնելով
վերոգրյալից՝ առաջարկում ենք պարզաբանել
Նախագծի
2-րդ
կետով
նախատեսվող գույքը ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի
29-ի
N
1381-Ն
որոշմամբ
ՀՀ
պաշտպանության նախարարությանը
ամրացված գույքն է, թե՝ ոչ և արդյոք
այն գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի
Քանաքեռավան համայնքի սահմաններում, թե նրա սահմաններից դուրս:

3. ՀՀ կառավարության 2016
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N
1381-Ն որոշման 9-րդ կետի 4րդ մասի համաձայն՝
նշված
որոշումն ուժի մեջ մտնելուց
հետո
«Փոքր
Մհեր»
կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի ՀՀ
Կոտայքի մարզի Քանաքեռավանի
համայնքում
գտնվող
գույքը (այդ թվում՝ անշարժ և
շարժական),
գույքագրման
արդյունքների դեռևս հանձնված
չի
ՀՀ
պաշտպանության
նախարարությանը, քանի որ
Քանաքեռ ավանում գտնվող ՀՀ
սեփականություն հանդիսացող
անշարժ գույքը
ամրացված է
ՀՀԿԱՊԳԿ վարչությանը, որը
21.11.2009թ. N 81/1009 պայմանագրով հանձնվել է ««Փոքր
Մհեր» կրթահամալիր» ՊՈԱԿին: Ըստ 29.12.2016թ. N1381-Ն
որոշման 10-րդ կետի 1-ին
ենթակետի՝ լուծվել է նշված
պայմանագիրը,
և
անշարժ
գույքը հանձնվել է Վարչությանը: ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանին է հանձնվել 15 հա
հողամասը /5 հա հողամասի
վերաբերյալ
փաստաթղթեր
չկան/ և դրա վրա կառուցված
անշարժ գույքը, որը սույն
որոշմամբ պետք է հանձնվի ՀՀ
պաշտպանության
նախարարությանը: ՀՀ տարածքային
կառավարման և զարգացման
նախարարության առաջարկին
համապատասխան պետական
սեփականություն հանդիսացող
ամրացված գույքը գտնվում է
ՀՀ Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան
համայնքի
սահմաններում:

2.

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն
28.08.2017թ.
N01/15.2/5469-17

1) Նախագծի
2-րդ
կետով
նախատեսել, որ խնդրո առարկա
հողատարածքը
և
դրա
վրա
կառուցված անշարժ գույքը պետք է
հանձնվի ՀՀ ԿԱ պետական գույքի
կառավարման
վարչության
տնօրինությանը.

2) Նախագծի
3-րդ
կետով
նախատեսված
աշխատանքների
կատարման համար ՀՀ Կոտայքի
մարզպետին
տրված
հանձնարարականը ձևակերպել ՀՀ ԿԱ
պետական
գույքի
կառավարման
վարչության պետի անվամբ:

3.

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր
պետական
գույքի կառավարման
վարչություն
04.05.2017թ.
N01/22.32/2677-17
2017-08-30
01/22.32/5513-17

4.

ՀՀ
Կոտայքի
մարզպետարան
24.08.2017թ.
N 01/13/3777-17

ՀՀ
Կոտայքի
մարզպետարան
25.08.2017թ.
N 01/13/3802-17

Առաջարկություն
չունի

և

1.Չի ընդունվում, քանի որ
որոշման
նախագիծը
լրամշակվել է և ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից չափագրման աշխատանքների ավարտից հետո կիրականացվի ՀՀ պետական սեփականություն
հանդիսացող
գույքի, սահմանված կարգով
գրանցման աշխատանքները:
2.Որոշման
նախագծի
3-րդ
կետը 2-րդ ենթակետը լրամշակվել է «ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան» բառերը փոխարինվել
են
«ՀՀ
պաշտպանության
նախարարության» բառերով:

դիտողություն

Հողատարածքի և դրա վրա կառուցված
անշարժ
գույքի
չափագրման
աշխատանքները
սահմանված
կարգով կարող են իրականացնել
միայն
համապատասխան
որակավորում
ունեցող
անձիք,
սահմանված վճարումների դիմաց:
Պետական գրանցման և հանձնմանընդունման աշխատանքների կատարումը «ՀՀ
Կոտայքի մարզպետարանի» աշխատակազմ պետական
կառավարչական հիմնարկի միջոցների
հաշվին հնարավոր չէ, քանի որ
մարզպետարանի
աշխատակազմի
ծախսերի նախահաշվով համապատասխան
ֆինանսական
միջոցներ
տրամադրված չեն:
Միաժամանակ տեղեկացնում ենք,
որ
մեր
ունեցած
տվյալներով
նախագծում նշված հողատարածքից
սահմանված կարգով առանձնացվել
և
օտարվել
են
առանձին
հողամասեր:
Առաջարկում
ենք
պետական
գրանցում
իրականացնող
լիազոր
մարմնից
ստանալ
հավաստի
տեղեկատվություն և իրականացնել
ամբողջ
տարածքի
կադաստրային

Չափագրման աշխատանքներն
իրականացվելու են ՀՀ պաշտպանության նախարարության
համապատասխան ստորաբաժանման կողմից /աշխատակիցները
ունեն
լիզենզիա/,
անվճար:
Որոշման նախագծի 3-րդ կետի
2-րդ ենթակետը լրամշակվել է և
«ՀՀ
Կոտայքի մարզպետարան» բառերը փոխարինվել է «
ՀՀ
պաշտպանության
նախարարության» բառերով:

Բարձրացված հարցին կարող
են անրադառնալ միայն ՀՀ
Կոտայքի
մարզպետարանի
աջակցությամբ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից
չափագրման
աշխա-

քարտեզագրման /չափագրման/
աշխատանքներ:
Առաջարկում է հստակեցնել որոշման
նախագծի 2-րդ կետը, քանի որ
նշված
տարածքը
ՀՀ
Կոտայքի
մարզպետարանին որևէ իրավական
ակտով հանձնված/փոխանցված չէ/:

5.

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
2017-04-28
N01/14.2/2303-17

Առաջարկում է.
1. նախագծի
վերնագրից
անհրաժեշտ է հանել «Գույք հանձնելու,
գույք հետ վերցնելու և» բառերը, քանի
որ
նախագծով
դրա վերաբերյալ
կարգավորում նախատեսված չէ, նաև`
համապատասխան
փոփո-խություն
կատարել ՀՀ կառավարության 2016 թ.
դեկտեմբերի 29-ի N 1381-Ն որոշման
վերնագրում,
2.նախագծի
տեքստում
օգտագործվող
«թողնել»
բառը
վերանայման կարիք ունի, քանի որ
«Պետական
կառավարչական
հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ

տանքների ավարտից հետո:
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարությունը 28.02.2017թ.
N01/12/2547-17 գրությամբ դիմել
ՀՀ
Կոտայքի
մարզպետին,
սահմանված կարգով լուծելու
««Փոքր Մհեր» կրթահամալիր»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության հետ 2005
թվականի մայիսի 18-ին կնքված
«Հողի անհատույց /մշտական/
օգտագործման» պայմանագիրը
և
ՀՀ
կառավարության
11.11.2004թ. 1602-Ն որոշմամբ
««Փոքր Մհեր» կրթահամալիր»
ՊՈԱԿ ամրացված 20 հա
հողատարածքի անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական
գրանցման դադարեցումը:ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի
աշխատակցի
և
««Փոքր Մհեր» կրթահամալիր»
ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պարտականությունները
կատարող
Ա.
Թովմասյանի
06/03/2017թ.
համատեղ դիմումի համաձայն
կատարվել է վարձակալության
իրավունքի
դադարեցում ՀՀ
Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան
հասցեում
գտնվող
անշարժ գույքի նկատմամբ՝
ուժը կորցրած ճանաչելով N
0071001
վարձակալության
իրավունքի
գրանցման
վկայականը/ հիմք ՀՀ ԿԱԱԳԿՊ
կոմիտեի
կողմից
տրված
07.03.2017թ.NԱՍ-06/03/201717-0042 տեղեկանքը/:
1.Նախագիծը լրամշակված է:

2. Ընդունվել է և առաջարկին
համապատասխան 10.1 և 10.3
կետերում
«թողնել»
բառը
փոխարինվել
է
«հանձնել»
բառով:

հոդվածի
1-ին
մասի
համաձայն՝
հիմնարկի
գույքը
ձևավորվում
է
հիմնադրի
կողմից
նրա
տիրապետմանը,
տնօրինմանն ու
օգտագործմանը
հանձնված
(ամրացված) գույքից:

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի բանավոր առաջարկին
համապատասխան
նշված որոշման նախագիծը
լրամշակվել է 1-ին կետի 2-րդ
ենթակետը հանվել է և 2-րդ
կետով ուժը կորցրած է
ճանաչվում ՀՀ կառավարության
2004թ.
թվականի
նոյեմբերի 11-ի N 1602-Ն 6րդ կետը:

