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Հիմք ընդունելով «Պետական գույքի կառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 20-րդ կետի պահանջը` 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Հաստատել պետական կառավարման համակարգի մարմիններին ամրաց-

ված, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, պետական մասնակ-

ցությամբ առևտրային կազմակերպություններին և հիմնադրամներին հանձնված 

պետական սեփականություն համարվող շարժական գույքը հետ վերցնելու և այլ 

պետական կառավարման համակարգի մարմիններին ամրացնելու ու պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպություններին, պետական մասնակցությամբ առևտրային 
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կազմակերպություններին և հիմնադրամներին հանձնելու կարգը` համաձայն 

հավելվածի։ 

2. Սահմանել, որ պետական կառավարման համակարգի մարմիններին 

ամրացված, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, պետական մաս-

նակցությամբ առևտրային կազմակերպություններին և հիմնադրամներին (այսու-

հետ՝ մարմիններ) անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված պետական 

սեփականություն համարվող շարժական գույքը (այսուհետ՝ շարժական գույք) հետ 

վերցնելու և այլ մարմիններին ամրացնելու և հանձնելու գործառույթն իրականաց-

նում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակա-

ռուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեն (այսու-

հետ՝ կոմիտե): 

3. Սահմանել, որ կոմիտեի կողմից, որպես շարժական գույք մարմիններից 

հետ վերցնելու և այլ մարմիններին ամրացնելու կամ հանձնելու ենթակա են՝ 

1) յուրաքանչյուր միավոր մինչև 5 մլն դրամ հաշվեկշռային արժեք ունեցող 

շարժական գույքը։ Ընդ որում, մեկ տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր մարմնի 

մասով հետ վերցվող շարժական գույքերի հաշվեկշռային արժեքների հանրա-

գումարը չի կարող գերազանցել 20 մլն դրամը. 

2) շահագործման ենթակա միայն պիտանի շարժական գույքն անկախ 

մաշվածության աստիճանից (հիմնական միջոցների դեպքում)։ Ընդ որում, պիտանի 

շահագործման ենթակա շարժական գույքն ընդունելիս, գույքի հանձնման-ընդունման 

հանձնաժողովը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է հրավիրել փորձագետ։ 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 
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