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№ ______________________
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմի ղեկավար
պարոն Դ.Սարգսյանին

Հարգելի պարոն Սարգսյան
Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի հունվարի 23-ի N 02/23.16/795-13
հանձնարարականի` ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման www.e-gov.am կայքում տեղադրված՝
ՀՀ

վերահսկիչ

պալատի

կողմից

իրականացված

վերահսկողության

արդյունքների

վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվություններում ամրագրված՝ հայտնաբերված խախտումների
վերացման

ուղղությամբ

իրականացված

միջոցառումների

կատարման

վերջնական

արդյունքների վերաբերյալ հայտնում եմ՝
1. ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման կայքում https://www.e-gov.am/control_chamber/
հասցեով, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության
գործառույթների մասով, 2013 թվականի հունվարի 31-ի դրությամբ տեղադրված է ՀՀ
վերահսկիչ պալատի կողմից 2011 թվականին իրականացված <<Պետական գույքի
կառավարման և մասնավորեցման գործընթացի իրականացման արդյունավետության
նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը>>
(որը հաստատվել է ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ
33/2 որոշմամբ):
2. ՀՀ վերահսկիչ պալատի վերը նշված՝ ընթացիկ հաշվետվությունում (այսուհետ՝
հաշվետվություն)

ամրագրված

եզրակացությունների

և

առաջարկությունների

մասով

ներկայացնում եմ հետևյալ արդյունքները՝

I. ՀՀ կառավարության քննարկմանն առաջարկվող խնդիրների մասով՝
1. Պետական գույքի վարձավճարի չափը շուկայական գներին հնարավորինս
մոտեցնելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2001թ. փետրվարի 22-ի <<Հայաստանի
Հանրապետության

պետական

կառավարչական

հիմնարկների

տիրապետմանը,

տնօրինմանն

ու

օգտագործմանը

հանձնված

(ամրացված)

գույքի

(տարածքի)

վարձակալության կարգը հաստատելու մասին>> N 125 որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու առաջարկության վերաբերյալ հայտնում եմ, որ ՀՀ կառավարության 2012
թվականի օգոստոսի 9-ի N 1144-Ն որոշմամբ փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 125 որոշման մեջ, որով
լուծումներ են առաջարկվել հետևյալ խնդիրներին՝
կանոնակարգվել է ՊՈԱԿ-ներին անհատույց օգտագործման իրավունքով



ամրացված գույքի վարձակալությամբ տրամադրման գործընթացը,
ՊՈԱԿ-ներին



ամրացված

գույքի

(բացառությամբ

հանրակրթական

դպրոցներում սովորողների սննդի կազմակերպման համար տրամադրվող տարածքների,
ինչպես

նաև

ժամավճարով՝

մինչև

15

օր

ժամկետով՝

օգտագործման

իրավունքի

պայմանագրերին համապատասխան տրամադրվող տարածքների) վարձակալությամբ
տրամադրման ձևը սահմանվել է աճուրդը,
սահմանվել



է

ժամավճարով

գույքի

օգտագործման

տրամադրման

ընթացակարգը,
վերաշարադրվել և առանձին հավելվածով հաստատվել է վարձավճարների


նվազագույն

մեծությունների

հաշվարկման

կարգը

(առանձին՝

յուրաքանչյուր

գույքի

միավորի, շենքի կամ շինության համար և ժամավճարով վարձակալելու դեպքում), ինչի
արդյունքում բարձրացել է վարձակալությամբ տրվող գույքի վարձավճարների մեծությունը:
2.

ՀՀ

կառավարության

մասնավորեցման

2004թ.

(առուվաճառքի)

օգոստոսի

26-ի

պայմանագրերում

<<Պետական

գույքի

պարտավորությունների

ամրագրման և դրանց կատարման վերահսկման գործընթացը կանոնակարգելու
մասին>> N 1955-Ն որոշմամբ հաստատված պայմանագրի տիպային ձևի 5.4.5 կետով
սահմանված գնորդի ներդրումային պարտավորությունների հստակեցման և կոնկրետ
ներդրումներ նախատեսելու և 5.4.6 կետով սահմանված՝ տարվա յուրաքանչյուր ամսվա
կտրվածքով աշխատատեղեր ստեղծելու պարտավորություններ սահմանելու վերաբերյալ՝


հաշվի առնելով, որ պայմանագրի 5.4.5. կետի շարադրանքը բխում է

պետական գույքի մասնավորեցման մասին ՀՀ կառավարության համապատասխան
որոշումների բովանդակությունից և այն հանգամանքը, որ պայմանագրով ամրագրվում են
պետական գույքի մասնավորեցման կամ օտարման մասին ընդունված ՀՀ կառավարության
համապատասխան

որոշումների

դրույթները,

փոփոխություններ

են

առաջարկվել

և

կատարվել ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում,


ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1389-Ն որոշմամբ

փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N
1491-Ն որոշման մեջ, համաձայն որի Հրազդան կինոցանցի <<Ծաղկաձոր>> կինոթատրոնն

ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել էր <<Կինոթատրոն Մոսկվա>> ՍՊԸ-ին:
<<Ծաղկաձոր>> կինոթատրոնի շինարարական աշխատանքների ավարտը սահմանվել է
մինչև

2015

թվականը,

իսկ

շինարարական

աշխատանքների

ավարտից

հետո,

կինոթատրոնի գործունեության պրոֆիլի պահպանման պահանջը սահմանվել է առնվազն
20 տարի,


ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի 1337-Ա որոշմամբ

փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի N
995-Ա որոշման մեջ՝ վարչության և Մերուժան Իսոյանի միջև 2003 թվականի դեկտեմբերի
3-ին կնքված պայմանագրով Երևան քաղաքի Նորաշեն թաղամասի <<Հանրախանութ>>
անավարտ շինարարության օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ավարտի ժամկետը
սահմանելով մինչև 2015 թվականը և ներդրումները դարձնել 30 մլն ՀՀ դրամին
համապատասխան,


Վարչության

կողմից

մշակվել

և

շրջանառության

մեջ

է

դրվել

ՀՀ

կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 760-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որով առաջարկվում է
<<Պետական կրկես>> ՊՈԱԿ-ին ամրացված գույքն օտարելու մասին որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարել հստակեցնելով նոր շենքի կառուցման համար ներկայացվող
պահանջները (միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող կրկեսի շենք ունենալու
վերաբերյալ) և պրոֆիլի պահպանման հետ կապված ժամկետները,


Վարչության

կողմից

մշակվել

և

շրջանառության

մեջ

է

դրվել

ՀՀ

կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի N 319-Ա որոշման մեջ լրացում և
փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որով
առաջարկվում

է

վերաշարադրել

<<Դվին>>

հյուրանոցային

համալիրի

կողմից

իրականացվող ներդրումների իրականացման չափերն ու ժամկետները:

II. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության
կողմից լուծում պահանջող խնդիրների մասով՝
1. Գնորդների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման կամ
թերի

կատարման

դեպքում

համապատասխան

պայմանագրով

նախատեսված

տուգանքների կիրառման վերաբերյալ հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության
վերահսկիչ պալատի կողմից հայտնաբերված՝


հաշվետվության 5.1 կետում նշված՝ <<Դվին հյուրանոցային համալիր>> ՓԲԸ-

ի բաժնետոմսերի մասնավորեցման N 686-Ու պայմանագրում փոփոխություն կատարելու
վերաբերյալ պահանջը կկատարվի ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի N 319-

Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման
նախագծի ընդունումից հետ,
հաշվետվության



5.2

կետում

նշված`

<<Ատոմսեյսմնախագիծ>>

ՓԲԸ

ինժեներալաբորատոր մասնաշենքի համար նախատեսված ԱՇՕ-ի մասնավորեցման N 173Մ պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 24.12.2010թ.-ին կնքվել է նոր
համաձայնագիր, համաձայն որի <<Իտարկո Քոնսթրաքշն>> ՓԲԸ պարտավորվել է մինչև
2012 թվականի հունիսի 30-ն ավարտել շինարարական աշխատանքները, օբյեկտի
շինարարության ընթացքում կատարել 3,5 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի
ներդրումներ և շինարարության ընթացքում ստեղծելով 100 աշխատատեղ: Գնորդի կողմից
ստանձնած 3,5 մլն ԱՄՆ դոլարի փոխարեն կատարվել է 1,27 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք
ներդրում, իսկ նախատեսված 100 աշխատատեղերը չեն ապահովվել: Մինչև
թվականի

հունիսի

30-ը

Օբյեկտի

շինարարական

աշխատանքներն

2012

ավարտելու

պարտավորությունը նույնպես գնորդի կողմից չի կատարվել,


հաշվետվության 5.3 կետում նշված Վանաձորի կինոցանցի <<Գուգարք>>

կինոթատրոնի

գույքի

մասնավորեցման

պայմանագրով

նախատեսված

պարտավորությունները ավարտվել են 2008 թվականին, իսկ Դիլիջանի <<Մանուշակ>>
կինոթատրոնի գույքի պայմանագրային պարտավորությունները՝ 2011 թվականի հունվարին:
Պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ավարտից հետո վարչությունն
ընկերությունների գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությանը չի տիրապետում:
2. Յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով պետական մասնակցությամբ առևտրային
կազմակերպությունների տարեկան

ծախսերի նախահաշիվները

և աշխատակիցների

հաստիքացուցակները հաստատելու վերաբերյալ հայտնում եմ, որ՝
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության
ենթակայության ընկերություններում, օրենքով սահմանված կարգով, իրականացվում է
հաստիքացուցակների
բացառությամբ

այն

և

ամենամյա

ընկերությունների,

ծախսերի
որոնք

նախահաշիվների

գործունեություն

են

հաստատում,
իրականացնում

պայմանագրային հիմունքներով և համապատասխան պայմանագրերը դեռևս կնքված չեն:
3. Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների
մասնավորեցման գործընթացն իրականացնելու ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների
մասին հայտնում եմ, որ ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 19-ին ընդունվել է
<<Պետական

գույքի

մասնավորեցման

ծրագրում

ընդգրկված

ընկերությունների

մասնավորեցման նախապատրաստման աշխատանքները կանոնակարգելու մասին>> ՀՀ
կառավարության N 490-Ն որոշումը, որով սահմանվել է՝



վարչության ենթակայության թվով 32 ընկերությունների մասնավորեցման

նախապատրաստման

ժամանակացույցը՝

2012

և

2013

թվականների

համար՝

ըստ

եռամսյակների և կոնկրետ ընկերությունների,


մասնավորեցվող

ընկերությունների

վերաբերյալ

տեղեկությունների

հրապարակայնության ապահովումը,


մասնավորեցմանը մասնակցելու ցանկություն հայտնած իրավաբանական և

ֆիզիկական անձանց հետ բանակցությունների արդյունքում լավագույն տարբերակի
ընտրության հնարավորությունը:
4. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության
թվով 41 ընկերությունների մասնավորեցման (օտարման) գործընթացը կազմակերպելու
վերաբերյալ հայտնում եմ, որ այդ գործընթացը կազմակերպվում է ՀՀ կառավարության
2012 թվականի ապրիլի 19-ի <<Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված
ընկերությունների մասնավորեցման նախապատրաստման աշխատանքները կանոնակարգելու
մասին>> N 490-Ն որոշմանը համապատասխան:
5. Պետական մասնակցությամբ ընկերությունների արդյունավետ կառավարման
ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ հայտնում եմ, մասնավորապես, որ ՀՀ
կառավարությանն

առընթեր

պետական

գույքի

կառավարման

վարչության

կողմից

իրականացվող՝ ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների
դիտասևեռման (մոնիտորինգի) արդյունքները վկայում են, որ տարեց տարի նվազում է
վնասով աշխատող ընկերությունների թիվը:
Ինչ վերաբերում է հաշվետվության մեջ ներառված՝ պետական մասնակցությամբ
առևտրային

կազմակերպություններում

արդյունքներին, ապա

իրականացված

ընտրանքային

ստուգումների

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման

վարչության մասով հայտնում եմ, որ՝
ա) <<Երառսպասարկում>> ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք բերված գույքի շահագործման
ժամկետ սահմանված է մինչև մեկ տարի, որը համաձայն հաշվապահական հաշվառման
ստանդարտների համարվում է փոքրարժեք գույք:
Ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող՝ քաղ.Երևան, Արշակունյաց
պողոտայի 28/5 հասցեում գտնվող 85 քմ մակերեսով վարձակալությամբ տրամադրված
անշարժ գույքի վարձավճարի հաշվարկման բազան ընդունվել է ՀՀ կառավարության
22.02.2001թ. N 125 որոշմամբ հաստատված վարձավճարների հաշվարկման կարգը:
Տարածքը վարձակալությամբ տրամադրվել է ավելի բարձր արժեքով:
Ինչ

վերաբերում

է

վարձակալությամբ

տրամադրված՝

քաղ.

Երևան,

Մինաս

Ավետիսյան 4-րդ փողոցի թիվ 2 հասցեում գտնվող խանութի վարձավճարի գումարին, ապա
<<Երառսպասարկում>> ՓԲԸ-ի պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող

բաժնետոմսերը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական գույքի կառավարման վարչությանն են հանձնվել 2009 թվականին, մինչդեռ
նշված տարածքը 25 տարի ժամկետով վարձակալությամբ է հանձնվել դեռևս 2001
թվականին:
բ)

<<Երևանի

ջրամատակարարման

ուղեմաս>>

ԲԲԸ-ի

2011թ.

նախահաշվի

հաստատումը հետաձգվել է, քանի որ <Երևանի ջրամատակարարման ուղեմաս>> ԲԲԸ և
<<Հարավկովկասյան Երկաթուղի>> ՓԲԸ-ի միջև փոխհամաձայնության արդյունքում
պայմանագիրը կնքվել է 2011 թվականի հուլիս ամսին, որով հիմնավորել են <<Երևանի
ջրամատակարարման

ուղեմաս>>

ԲԲԸ-ի

կողմից

մատուցվող

ծառայությունների

և

աշխատանքների գները: Նախահաշիվը հաստատվել է վերահսկիչ պալատի կողմից
իրականացված ուսումնասիրությունից հետո:
Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ ՀՀ կառավարության 2011թ. մարտի 3-ի թիվ
202-Ն որոշմամբ, (ուժի մեջ է մտել 2011թ.-ի ապրիլի 1-ին) կատարվել է ՀՀ կառավարության
2001թ դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1194 որոշման փոփոխություն, որով վերանայվել է մինչև 3.0
մլն. դրամ զուտ շահույթից շահութաբաժին չվճարելու դրույթը:
Ընկերությունում

ՀՀ

վերահսկիչ

պալատի

կողմից

իրականացված

վերահսկողությունից հետո, 25.10.2011թ. թիվ 46 վճարման հանձնարարագրով, ՀՀ
պետական բյուջե է վճարվել 1 129 000 դրամ շահաբաժին:
2011 թվականին <<Երևանի ջրամատակարարման ուղեմաս>> ԲԲԸ-ում վերանայվել է
ընկերության

աշխատողների

հաստիքացուցակը,

կատարվել

են

համապատասխան

փոփոխություններ:
Հարգանքով
Ա.Սահակյան

Մեթոդաբանության և օրենսդրության մշակման բաժին
Է.Մաթևոսյան, 52 73 90

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

«

»______________ 20

թ.

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի 4
Հեռ.՝ (37410) 521 877, ֆաքս՝ (37410) 529 753

№ ______________________
ՀՀ վարչապետ
պարոն՝ Տիգրան Սարգսյանին

Հարգելի պարոն Սարգսյան,
Ի կատարումն Ձեր 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 02/23.16/1728-13
հանձնարարականի, հայտնում ենք հետևյալը.
ՀՀ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության «Առաջարկություններ» բաժնում
մատնանշված գործերից՝
թիվ 390՝
Հրազդան կինոցանցի «Ծաղկաձոր» կինոթատրոն(ՀՀ
կառավարության 14.10.2004թ. թիվ 1491-Ն);
թիվ 284՝ Նորաշեն թաղամասի «Հանրախանութ» ԱՇՕ (ՀՀ կառավարության
08.08.2003. թիվ 995-Ա);
թիվ 324՝ «Դվին» հյուրանոցային համալիր ՓԲԸ (ՀՀ կառավարության
11.03.2004թ. թիվ 319-Ա) գործերով կնքված մասնավորեցման պայմանագրերում
պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով
տույժ կամ տուգանք
վճարելու պարտավորություն չի սահմանվել, ուստի
Վարչությունը վերջիններիս կողմից պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ
պատշաճ կատարման հիմքով տույժ կամ տուգանք բռնագանձելու պահանջներով
դատարան դիմել չէր կարող:
Ինչ
վերաբերում
է
«Իտարկո
Քոնսթրաքշն»
ՓԲ
ընկերության
պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու հիմքով տույժ բռնագանձելու
հարցին, տեղեկացնում ենք, որ ընկերության կողմից Վարչություն է մուտքագրվել
դիմում, որով վերջինս ժամանակ է խնդրել՝ ներկայացնելու լրացուցիչ ապացույցներ
ներդրումային պարտավորությունները կատարված լինելու փաստի վերաբերյալ, որը
բավարարվել է:
Ընկերության կողմից նշված ժամանակահատվածում համապատասխան
փաստաթղթեր չներկայացնելու դեպքում, Վարչությունը հայցով կդիմի դատարան՝
պահանջելով նաև պայմանագրով նախատեսված տույժերը:
Հայտնում ենք նաև, որ «Պետական կրկես» ՊՈԱԿ-ի վերաբերյալ գործով
ներկայացվել է շենքի ոչ սեյսմակայուն լինելու վերաբերյալ փորձագետի
եզրակացություն, որն էլ հիմք է հանդիսացել շենքն ամբողջությամբ քանդելու և

հետագայում կառուցապատելու համար: Տվյալ դեպքում ոչ վաճառողը, և առավել ևս
գնորդը չեն տիրապետել շենքի ոչ սեյսմակայուն լինելու փաստին:
Ավելին, գնորդի կողմից նախորդ տարում կատարված ներդրումը չի ծառայել
իր նպատակին, քանի որ շենքը քանդվել է:
Վերը նշվածի հիմքով, Վարչության կողմից մշակվել և շրջանառության մեջ է
դրվել ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 760-Ա որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը,
որով առաջարկվում է «Պետական կրկես» ՊՈԱԿ-ին ամրացված գույքն օտարելու
մասին որոշման մեջ փոփոխություններ կատարել հստակեցնելով նոր շենքի
կառուցման համար ներկայացվող պահանջները (միջազգային ստանդարտներին
համապատասխանող կրկեսի շենք ունենալու վերաբերյալ) և պրոֆիլի պահպանման
հետ կապված ժամկետները:
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ «Մանուշակ» կինոթատրոնի գործով որևէ
ժամկետանց պարտավորություններ չեն եղել:
Ինչ վերաբերում է ընկերության գործունեության վերաբերյալ Վարչության
կողմից տեղեկատվությանը չտիրապետելու փաստին, ապա նշված պայմանագրային
կետի չկատարման հետ կապված որևէ տույժ կամ տուգանք նախատեսված չէ,
սակայն Վարչությունը կաշկանդված չէ (առաջիկայում) հայցով դիմելու դատարան`
պայմանագրի նշված կետի կատարումն պարտավորեցնելու պահանջով:

Հարգանքով՝
Ա.Սահակյան

Հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժին
կատարող՝ Ա.Ավանեսյան 52 63 89

