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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Մեղրաձորի Սամվել Մուրադյանի անվ. Մարզամշակութային կենտրոնը (այսուհետ՝ կենտրոն) 

բյուջետային հիմնարկ է: Այն շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, 

կրթադաստիարակչական ծրագրեր իրականացնող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

ունեցող կազմակերպություն է, որն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի 

Հանրապետության «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով և սույն կանոնադրությամբ:  

 Կենտրոնը ձեռք է բերում և իրականացնում սույն կանոնադրությամբ ամրագրված կրթական 

ծրագրեր, ստանձնում է անհրաժեշտ իրավունքներ և պարտականություններ: 

  

2. Կենտրոնի հիմնադիրն է Մեղրաձորի համայնքապետարանը: 

  

3. Կենտրոնի հասցեն է՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, Մեղրաձոր համայնք, գ. Մեղրաձոր, 5-րդ փողոց, 9-րդ 

շենք: 

 

4. Կենտրոնը, որպես սեփականություն ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների 

համար պատասխանատու է այդ գույքով:  

 

5.  Կենտրոնն իր անունից ձեռք է բերում ու իրականացնում գույքային և անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրում պարտականություններ, դատարանում կարող է հանդես գալ որպես 

հայցվոր կամ պատասխանող:  

  

6. Կենտրոնն ունի ՀՀ զինանշանի պատկերով և իր անվամբ հայերեն և ռուսերեն անվամբ կլոր 

կնիք, կարող է ունենալ իր անվամբ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

 

7. Կենտրոնի անվանումն է՝ 

Հայերեն- Մեղրաձորի Սամվել Մուրադյանի անվան Մարզամշակութային կենտրոն, կրճատ՝ ՄՄԿ: 

Ռուսերեն- Меградзорский спортивно- культурный центр им. Самвела Мурадяна 

 

8. Կենտրոնն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ ու բանկային հաշիվ: 

9. Կենտրոնն այլ կազմակերպության հիմնադիր կամ մասնակից կարող է հանդիսանալ միայն 

հիմնադրի որոշմաբ: 

10. Կենտրոնն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է համագործակցել օտարերկրյա 

կրթական հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ: 

11. Կենտրոնում չեն թույլատրվում քաղաքական և կրոնական կազմակերպությունների 

ստեղծումն ու գործունեությունը: 

 

 

 

 

 

 



 

2. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ և ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

2.1 Կենտրոնի  գործունեության առարկան և նպատակը սովորողների ազատ ժամանցի 

կազմակերպման միջոցով նրանց հետաքրքրությունների զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն 

է, նրանց հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների վերհանոմը, գեղագիտական, 

ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, բնապահպանական և կիրառական գիտելիքների 

ձևավորումը, բազմակողմանի մշակութային ու մարմնամարզական դաստիարակությունը, 

բնակչության (առանց տարիքային սահմանափակման) ազատ ժամանցի կազմակերպումը:  

2.2 Կենտրոնն ապահովում է սովորողների նախասիրությունների, ունակությունների զարգացումը, 

նրանց առողջության պահպանումն ու ամրապնդումը և վարքի շեղումների կանխարգելումը:  

2.3 Կենտրոնի գործունեությունը հիմնվում է ժողովրդավարության և մարդասիրության, 

հանրամատչելիության, ազգային և համամարդկային արժեքների զուգորդման, անձի ազատ 

զարգացման, ինքնավարության և կրթության աշխարհիկ բնույթի սկզբունքների վրա:  

 

2.1.1 Կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են 

ա. Ազգային մշակութային արժեքների քարոզումը 

բ.  Սովորողների ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը, հոգևոր, գեղագիտական 

բնապահպանական դաստիարակության ապահովումը: 

գ. Մասնագիտական կողմնորոշման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը 

դ. Սովորողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպումը, արդյունավետ պայմանների ապահովումը 

ե.  Ստացած գիտելիքների ամրապնդումն ու խորացումը, սովորողների տեսական գիտելիքների ու 

գործնական ունակությունների փոխադարձ կապի ամրապնդումը, նրանց կարողությունների ու 

հմտությունների զարգացումը: 

զ. Համակողմանիորեն և ներդաշնակ զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և 

մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորումը: 

2.2.2 Կենտրոնը կարող է զբաղվել հիմնադրի կողմից սահմանված ձեռնարկատիրական 

գործունեության հետևյալ տեսակներով 

ա. Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական ծրագրերի իրականացում 

բ. Համակարգչային ծրագրերի և լեզուների ուսուցման կազմակերպում 

գ. Ճամբարների կազմակերպում 

դ. Կրթական գործունեության այլ տեսակներ 

ե. Ցուցահանդեսների և մշակութային այլ միջոցառումների կազմակերպում 

զ. Համագործակցություն մշակութային այլ կազմակերպությունների հետ 

է. Կենտրոնը լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով կարող է զբաղվել միայն 

լիցենզիայի հիման վրա: 

3. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Կենտրոնի կազմի մեջ մտնում է Կենտրոնում գործող խմբակները և գրադարան ընթերցասրահը:  

 

1. Կազմակերպությունը գործում է ամբողջ տարվա ընթացքում: 



Ուսումնական տարին  սովորողների համար սկսվում է սեպտեմբերի 1-ին: Ուսումնական տարվա 

տևողությունը չպետք է պակաս լինի, քան 34 շաբաթը: Կենտրոնում սահմանված է   վեցօրյա 

ուսումնական շաբաթ: 

2. Մանկավարժական կազմի համար ուսումնական տարին սկսվում է ընթացիկ տարվա օգոստոսի 

26-ից և ավարտվում հաջորդ տարվա հուլիսի 31-ին: 

3. Խմբակային դասաժամի տևողությունը սահմանված է 45 րոպե 

4. Կենտրոնի տնօրենը պարտավոր է մինչև ուսումնական տարվա սկիզբը կենտրոնը ապահովել 

անհրաժեշտ մասնագետներով՝ նրանց ընդունումն ու ազատումը համաձայնեցնելով ՀՀ 

օրենսդրության պահանջներին:  

5. Կենտրոնը գործունեություն կազմակերպելու համար պետք է ունենա եկամուտների, ծախսեր 

ընդհանուր նախահաշիվ, որը հաստատվում է կենտրոնի տնօրենի, համայնքի ղեկավարի կողմից՝ 

ավագանու որոշմամբ: 

 3.1 Ֆինանսական միջոցների գոյացման աղբյուրներ են՝  

❖ Հատկացումներ բյուջեից 

❖ Պետական, հասարակական և այլ կազմակերպությունների, ֆիզիկական անձանց 

նվիրատվություններ, բարեգործական ակցիաներ 

❖ Բանկային վարկեր 

❖ Սեփական միջեցոցների վարձակալում 

❖ Այլ մուտքեր 

3.2 Կենտրոնն իրավունք ունի ձեռք բերել երկարատև վարկեր՝ ծառայությունների ոլորտի 

ընդլայնման, անհրաժեշտ գույք և սարքավորումներ ձեռք բերելու, կառուցապատման, 

վերանորոգման և շինարարության համար: 

3.2 ա. Կենտրոնը կարող է գործարկել ժամանցի անցկացման վայրեր, այդ թվում՝ անհատական 

համակարգչային դասընթացների, սեղանի խաղերի, սպորտային կամ այլ խաղերի կազմակերպում, 

մարզման սենյակների, ատրակցիոնների, խաղահրապարակների, զբոսայգիների, դահլիճների 

շահագործում: 

բ. Իրավունք ունի վարձով տալ սեփական տարածքը , երաժշտական գործիքներ, կուլտուր- 

սպորտային գույք, երաժշտական տեխնիկա, բեմական զգեստներ, թատերական ռեկվիզիտ: 

 

 

4. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

1. Կենտրոնի կառավարումն իրականացնում են հիմնադիրը, նրա կողմից նշանակված 

գործադիր մարմինը՝ տնօրենը (այսուհետ՝ տնօրեն): 

2. Կենտրոնի հիմնադիրն ունի կենտրոնի գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող 

ցանկացած հարց վերջնական լուծելու իրավունք՝ բացառությամբ օրենքով հաստատված 

դեպքերի: 

Կենտրոնի հիմնադրի բացառիկ լիազորություններն են՝ 

❖ Ավագանու համաձայնությամբ կենտրոնի հիմնումը 

❖ Կենտրոնի գործունեության առարկայի և նպատակների , այդ թվում՝ նրա կողմից 

իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեությանտեսակների սահմանումը 

❖ Կենտրոնին սեփականության իրավունքով հանձնվող և/ կամ ամրացվող համայքին 

պատկանող գույքի կազմի հաստատումը և դրանում փոփոխությունների կատարումը 

❖ Կենտրոնի կառավարման համակարգի հաստատումը 



❖ Կենտրոնի կանոնադրության հաստատումը և դրանում փոփոխությունների 

կատարումը 

❖ Կենտրոնի վերակազմակերպումն ու լուծարումը 

❖ Կենտրոնի լուծարման հանձնաժողովի ստեղծումը 

❖ Լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը 

4.1 Համայնքի ղեկավարը և ավագանին  

 

ա. Նշանակում և ազատում է կենտրոնի տնօրենին, սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, 

իրականացնում է կենտրոնի կառավարման մարմինների ձևավորումը, նրանց լիազորությունների 

վաղաժամկետ դադարեցումը 

բ. Վերահսկողություն է իրականացնում կենտրոնի գործունեության նկատմամբ 

գ. Կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում հաստատության տնօրենի՝ ՀՀ օրենդսրության 

պահանջներին հակասող հրամաններն, հրահանգները, կարգադրություններն ու ցուցումները 

դ. Լսում է կենտրոնի գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում դրա գործունեության 

վերստուգման արդյունքները 

ե. վերահսկողություն է իրականացնում հաստատությանն ամրացված համայնքային 

սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ 

զ. համայնքի ավագանու որոշմամբ կենտրոնի կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքում, 

համաձայնություն է տալիս գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար 

է. Հաստատում է կենտրոնի տարեկան հաշվեկշիռը 

ը. Իրականացնում է կենտրոնի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ 

 

4.2 Տնօրենը 

 

ա. Առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կենտրոնի անունից, ներկայացնում է նրա շահերը և կնքում 

է գործարքներ 

բ. Սահմանում է կենտրոնի կառուցվածքն ու կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասությունները 

գ.Նախագահում է կենտրոնի մանկավարժական խորհրդի նիստերը 

դ. ՀՀ օրենսդրության, համայնքի ղեկավարի և ավագանու որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է հաստատության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները 

ե. տալիս է կենտրոնի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորագրման 

իրավունքով լիազորագրեր 

զ. աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կենտրոնի աշխատողներին, նրնց 

նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշնակում կարգապահական տույժեր 

է. Բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ 

ը. Կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև 

թ. Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում 

արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր կատարման համար ցուցումներ և վերահսկում դրանց 

կատարումը 

ժ. Իրականացնում է մանկավարժական կադրերի և սպասարկող անձնակազմի ճիշտ ընտրություն և 

անհրաժեշտ պայմաններ ստողծում 



ժա.ապահովում է ներքին աշխատանքային կարգապահական կանոնների , աշխատանքի 

պաշտպանության և անվտանգության տեխնիկայի պահպանումը 

ժբ. Վերահսկողություն է իրականցնում կենտրոնի աշխատակիցների կողմից իրենց 

աշխատանքային պարտականությունների կատարման նկատմամբ 

ժդ. Տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի 

գիտամանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից 

ժե. Տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով կազմակերպությանը և 

պետությանը պատճառված վնասի համար: Տնօրենի լիազորությունների դադարեցումը հիմք չէ 

պատճառած վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար 

ժզ. Տնօրենն իրականցնում է ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող և հաստատության կառավարման մյուս 

մարմիններին չվերապահված այլ լիազորություններ 

ժէ. Տնօրենի բացակայության դեպքում, համայքի ղեկավարի գրավոր որոշման և հրամանի 

համաձայն, նրա լիազորություններն իրականցնում է այլ անձ 

 

4.3 Կենտրոնի տնօրենի ուսումնադաստիարակչական և գեղարվեստական գծով տեղակալը 

 

ա. Պատասխանատու է հաստատությունում ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 

կազմակերպման, ուսումնական ծրագրերի նիրականացման, դասավանդման որակի և սաների  

գիտելիքների մակարդակի համար 

բ. Վերահսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի ընթացքի, 

սաների առաջադիմության և վարքի նկատմամբ, կանոնավորում սաների ուսումնական 

ծանրաբեռնվծությունը 

գ. Կենտրոնումկազմակերպում է մեթոդական աշխատանք, կազմում է ուսումնական 

պարապմունքների դասացուցակ և ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի մասին 

հաշվետվություններ 

դ. Ընդհանրացնում և տարածում է լավագույն խմբավարների աշխատանքի դրական փորձը, 

մանկավարժներին հաղորդակից է դարձնում գիտության և մանկավարժության նորագույն 

նվաճումներին 

ե. Ուսումնասիրում է մշակութային միջավայրը և դրան ու շամանակակից պահանջներին 

համապատասխան կազմակերպում գեղարվեստական միջոցառումներ 

զ. Ուսումնասիրում է այլ մշակույթի տների, կենտրոնների փորձը և դրանց դրական և հաջողված 

օրինակը ներմուծում նաև կետրոն 

է. ապահովում է կենտրոնի և ընտանիքի սերտ կապն ու համագործակցությունը 

ը. կազմակերպում է սովորողների հանգիստն ու ժամանցը, միջոցներ ձեռնարկում սոցիալապես 

անապահով երեխաներին օգնություն ցուցաբերելու համար 

  

4.3Կենտրոնի տնօրենի տնտեսական գծով տեղակալ 

 

ա. Պատասխանատու է կենտրոնի շենքի և գույքի պահպանման, ուսումնական գործընթացի 

նյութատեխնիկական ապահովման, սանիտարահիգիենիկ ու բարեկարգ վիճակի, ուսումնական 

պարապմունքների՝ դասասենյակների ժամանակին նախապատրաստման, հակահրդեհային 

պաշտպանության և սպասարկող անձնակազմի աշխատանքի կազմակերպման համար: 



բ.միջոցներ է ձեռնարկում հաստատության ուսումնանյութական բազան հարստացնելու և 

ամրապնդելու համար 

  

4.4 Խմբակի ղեկավարը 

 

ա. Ուսումնադաստիարակչական աշխատանք է կատարում խմբակ հաճախողների շրջանում, 

սերտորեն համագործակցելովմյուս խմբակների ղեկավարների հետ 

բ. Իրականացնում է խմբակի համար սահմանված գործավարությունը, կենտրոնի տնօրինությանը 

ներկայացնում խմբակ հաճախողների հաճախումների ու վարքի մասին տեղեկություններ 

գ. Արգելում է բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնք կարող են խմբակ հաճախողի առողջության, 

կյանքի համար վտանք պարունակել կամ խաթարել ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

իրականացումը 

 

 

5. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ա. Կենտրոնի սեփականությունը ձևավոևվում է կենտրոնի հիմնադրման ժամանակ և հետագայում 

հիմնադրի կողմից սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև հաստատության 

գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռք բերված գույքից 

բ. Կենտրոնն իրավունք ունի օրենքին, հիմնադրի որոշումներին և իր կանոնադրությանը 

համապատասխան, իր հայեցողությամբ տիրապետելու, տնօրինելու և օգտագործելու, 

սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը 

գ. Հիմնադիրը սեփականության իրավունքով կենտրոնին պատկանող գույքի նկատմամբ չունի 

իրավունքներ՝ բացառությամբ կենտրոնի լուծարումից հետո մնացած գույքից 

դ. Կենտրոնի սեփականության պահպանման հոգսը կրում է կենտրոնը 

ե. կենտրոնի սեփականության վրա կարող է տարածվել բռնագանձում՝ միայն դատական կարգով 

զ. հիմնադիրն իրավունք ունի հետ վերցնելու իր կողմից հաստատությանն ամրացված գույքը 

է. Կենտրոնն իրավունք չունի ամրացված գույքը կամ դրա նկատմամբ իր իրավունքներն օտարելու, 

գրավ դնելու, անհատույց օգտագործման հանձնելու: Կենտրոնն իրավունք ունի ամրացված գույքը 

հիմնադրի անունից հանձնելու վարձակալության, եթե դա արգելված չէ հիմնադրի կամ ավագանու 

որոշմամբ: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը չի կարող սահմանվել մեկ տարուց ավել՝ 

բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: Ամրացված գույքի օգտագործման 

արդյունքում կենտրոնի ստացած եկամուտները կենտրոնի սեփականությունն է: 

Կենտրոնին ամրակցված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժնելի 

բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են:  

Կենտրոնի լուծարման դեպքում նրա գույքի օգտագործման և տնօրինման կարգը որոշում է 

համայնքի ավագանին: 

ը. Կենտրոնն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է ֆինանսական միջոցները 

թ. Կենտրոնը ֆինանսավորում է հիմնադիրը:  Կենտրոնի ֆինանսական միջոցները գոյանում են 

համայնքի բյուջետային և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված լրացուցիչ աղբյուրներից 

 

5.1 Կենտրոնի ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներն են՝ 

ա. Կրթադաստիարակչական վճարովի ծառայությունների մատուցումից ստացված միջոցները 



բ. Բարեգործական, նպատակային ներդրումները, ՀՀ և օտարերկրյա կազմակերպությունների ու 

քաղաքացիների նվիրատվությունները 

գ. ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված և կենտրոնի կանոնադրական խնդիրներին չհակասող 

գործունեությունից ստացված միջոցները: 

դ. Կենտրոնի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել 

աուդիտի (վերստուգման) ՀՀ օրենսդրության սահմանված կարգով 

ե. Կենտրոնի շահույթը նպատակաուղղվում է իր կանոնադրական խնդիրների իրականացմանը, 

նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդմանը, աշխատողների սոցիալական հարցերի 

բարելավմանը 

զ. Կենտրոնը հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարներ վճարում է ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

 
6. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ 

1. Կենտրոնի կրթադաստիարակչական գործընթացի մասնակիցները որպես կանոն, մինչև 18 

տարեկան սաներն են, նրանց ծնողները, մանկավարժական աշխատողները:  

2. Կենտրոնի որոշ խմբակնրի պարապմունքներին կարող են մասնակցել նաև 18 տարին լրացած 

անձինք 

3. Սովորողների ընդունելության ժամանակ կենտրոնի տնօրինությունը պարտավոր է 

ծնողներին ծանոթացնել կենտրոնի կանոնադրությանը և այլ փաստաթղթերի, որոնք 

կանոնակարգում են կենտրոնի գործունեությունը: Սովորողների պարտականություններն ու 

իրավունքները սահմանվում են համապատասխան պայմանագրային հիմունքներով և 

կենտրոնի ներքին կարգապահական կանոններով: 

4. Կենտրոնի անձնակազմի համալրման կարգը կանոնակարգվում է նրա կանոնադրությամբ: 

5. Մանկավարժական աշխատանքի ընդունվում են այն անձիք, ովքեր ըստ մասնագիտության 

ունեն անհրաժեշտ մասնագիտամանկավարշական որակավորում:  

6. Կենտրոնի մանկավարժական և մյուս աշխատողների իրավունքներն ու 

պարտականությունները սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, կենտրոնի 

կանոնադրությամբ և ախատանքային պայմանագրով: 

7. Կենտրոնի մանկավարժական աշխատողները պարտավոր են ապահովել 

կրթադաստիարակչական ծրագրերի կատարումը 

8. Կենտրոնում արգելվում է սաների նկատմամբ հոգեկան և ֆիզիկական բռնության 

գործադրումը: 

9. Խմբակ հաճախողը պարտավոր է բարեխղճորեն սովորել, խնամքով վերաբերվել կենտրոնի 

գույքին, պահպանել կենտրոնի ներքին կարգապահական կանոնները: 

10. Կենտրոնի սաների իրավունքները սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, 

կենտրոնի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով: 

 

 

7.ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ՈՒ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

1. Կենտրոնը  վերակազմակերպվում  և լուծարվում է ՀՀ  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով: 
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rl0uuuquL oqLnhr}3nhL snuLu.lnbLnN uuuht

rlbQuL{urpr{b1n{ <<Sbr1uL1u! frtrptrrulurnLu{ruprftutr r|ruufh>> opbtrplr 48-pr1 hnqLlu&fr
qurhurtrgtrbpnr{ U hfrdp ptr4nrtrbln{ huriurltrpf 4bt1ur{Luplr qu2rnntrur!LuLnLupf
ru nurgLu p [1 n Lp1 n Ltr p' h ur Llurltrpf Lu r{Luqrufu frtr np n2n LrI I.

l.Ubrprudnp hurLlurltrpf <<1u11 trquuLntrbp >> 4729 hn4{Lu&n{ trLufuuurburlLld durJuubplrg

ungfupr!Lutr urgLu!gnLplLutr fuqurmurllnLl hruLntlugtrbl 750 000 ,lnp hruplnrp hfrunLtr

h uqu p/ 4( 4pu rl tu b ppn h fr21 u 1 ptr Lu 11 frltr bp lrtr :

1) 2020 prlrultutrlr qhbup{Lupfr'12 -frtr dtutup 16:16-f uuhrlLutrtrbpnrrl Llbrpurdnp qlnr{r 2-p4

{nr1n9f 27 huugbf ptrurQJri 4u111 trLupuqbLnlLu!f rutuuutrLuqnLInLf hp4bh I pntuQ{b1 ,

hprybhftg 6fuLuhrupr{b1 tr uuur!b1 | 5 qlnL[u fun2np bqgbpurLlnp ulurunLhlbp tr 1 qlnLfu funq,
npf hbLnhurtrpnr{ (Lu1! trupLuqbLnlLutrfrfr pfuuubfrpp hLulrnfur{b1 | trlnrpur\Lutr durtrp

{h6uqnrf:
<urlq qurnwulbm;rubf pfumufufpf! rnpurrlLu4pbl 4ptuLlLllurtr oqtrnLplnrfu' 250 000 /bpllnL
hLuplnLp hfunLtr hLuqrup/ (( rypud;
2) (( QnLnulpf rlLupqlr Ubqpruinp hurftultrpf UrlLu{trudnp qlnL4Jr 4-pry r.hn[ngh 3 {'urt]nr4h,
2 huugbf ptrutlfrltubp UurLftlbl 'lurtrfrbgutrp tr trpLu l1f!p lIILugLu 'lLutrfrbgurtrp 2020 p
LfbLnpLlnrpf 3-lrL bbpuplr{b1 btr Lu{urntlpupf, npfr hbLnLutupn{ umurgbl btr puqdLupfrLl

!nLnpLltu6ptrbp l"t uurprup4 tnb4ur.,hurfuLlb1f bphLutr BuqLupf EpbpnLtrf pd2lurtlutr lbtrrnpntr:
FnLdfutr 6Lu[uubpp [1tuurLupblnr hurlurp Uurft{b1 h l.J.rfugLu r}urfufrbgLutrfubpfr ptrLnutrfrplrfu

Lnpufu4irbl 4prurftu!Lutr 250000 /bp!nL hLuplnLp hfunrtr hLuqurp/ (( 4prud:
3) (( !nmulpf rIuLpq, Ubrlptudnp hLurlu.rlt-rp, Urpu{trLudnp q1nL4h l-frtr qhnrlngh 12 trnFurtrgph

thLuugbt' pfuuqhi UnZLur.lhn .fn1n2Jr[r ll{burfrulutrfrLr rnpurdur4pb1250 000 ,/bpllnr hruplnLp

hf unL! huqup,/ << +nulf' bptnuL pur4Llpf <<Uuurflr!>>pd2luQul
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<USqUSnFLflJbn UnNFLtbLShU!bn USULULn|-\ L'rlUSUqn,.{ 2020 fdquqULhL
F3nhAbSU3hL $hL ULUU.Ln0UUL bnUqnh]J UUULUqSbLnF LJUUhL

1b!Lu{tuprlblnLl <<SbrlLu!urtr frtrptrur!runur{urpLIur! rILuufL >> opbfup}r 18-pr1 hn4{Ludlr 1-lrtr

rlurufr 25-tr+ lbrnh 4pnrlpbbpn{, hh,tp pLqnLbbln{ hrurlLulirpfr 4b\Lu{upfr
ru nLu gru p [1 n Lp1 n rfu I' h ru rltultrpf Lu rlruqurtr frfu n p n2n LrI l.

'l.SLu1 hLurlLudrultrnrplnLtr hurftultrplr qbqu{ruphtr trbplulrugtrblnr durutrurl4gnLplurtr hbuLrlul
h lu1 ur bn!'
1) UbrlpLudnp hrurftultrpfr [4Lur{trLudnp q1nr4h frutrqulqrunmbqf Lnupudpfr pLupbLlupqnLd,
2)lJb4pLudnp hLutiLulfuplt lfblpudnp qlnLr1|r 3 rftnryngf uu$ruln uqurrnnrf:
3) Ubrpudnp hLutlLulttplt ULupdupf! qnr4f 4-pry rfrnrlngf uru$uputnur14urnnrf:
3.UnLpLlbttgf Luttbpf uuugrlutr hrurlLlp qnpdn4 !urpqnLl luqfb1 h (( qnrnu1ph

dLupqqbuuprutr trbpllurlLugtrbl ung[rurlLu!Lutr qLupqrugdrufu &pLuqpf $frtrLutrurur{nprlufu
hulLnbpp:
3. uruhrlLutrbl, np 6pLuqpbpf bbp!ur;LugrlLutr hLuriup hurlurllpfr 2020 pL{Lu!u!f plnLgbn{
pu.rLlupLup $lrtrrutruLu!rutr rifgngfubp btr trufuLlmburlur& &purqpbppp frpLu!Lutrrugfub1nr h
hLurftu1fuBLulfrfu trbp4pnLtltrbp QuurupblnL h ur rlLu p:
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UCnS hL3U3h <UnnhG3nFL3ULr'L UbOUqUUnFr}3UL hnU4nF]Jpn4 qUSqUUn.I
q3nF'IUSLSbUUqUL LCULUqnhr}3UL UAL <nlUSbUef'A 0.0237 <U ttUqbnbUn.r
<n.Iuuuuh rJ'rlusuqu3hu b4 qnnbuoLuquL Lcul.,uqnFr}3nNLe onontublnN

UUUhL

'IbliwL{ruptlbln{ "Sbr1ul.1utr frlpbtu[u nLu{LupLirutu rluruftr" opbtrpfr 18-p11 hnrl{Ludlr 1-frtr
LiLuufr,29-p4 llbLnlr, <PurrlurpLu2frtnLplru! rlLuuftr> opbtrpfr'143 -p4 hnrlL{Ludlr, (LuluruLnurhf
(Luttpur4bLnnLplrutr LlurnLur{upnrplru! 2011 ptlLu!urtrf r}bqubfpbph 29-lr Nl920-L, npn2futr
t4urhLutrgtrbpnLl tr rlfrgqbpruLn bulu!Lutr hutrdtrudnqnLlf 4pLu!utr bqpLullrugnrplnrfup 2014
pr{LuQruLf ubqLnbrlpbp}r 17-}r fufuLnf! trbptlLllugrlLud (Lultuurnurtrfr (r.ufupruqburnrplufu
9nuLulpfr fLlpqfr Ubrpudnpfr qlnLrlur[urtr hurrlultrpf q uurlnn hwuur\urgdfrtr tr hLurlurltrplr
r1blur L{ru p I Lu nLu gru p [1n Lpl nrtrp' h tu tI qb p f w lw q utt f tt n p n 2 n u! f .

Llbrpudnp hrufrultrplr LIb4pLudnp ptrurllurr{Lulpfr {upiLu!Lutr urLuprudpnul qrntrrlnl, U2nLn
hgLullr (Lupnrplnrt4urtrfrtr ubr.hur!LltrnrplLutr fpuLlnrtrpn{ quu[rutrnrl qlnLrlurmtrrnbuLu!Lutr
tt2uttu nr Qn Lpl urtr 0.9527 hLu durllbpbunr{ u11 hn4ruLnbupfrg /dLu6llLuq[rp 07-045-463-035/
0.0237 hu rlLullbpbun{ hn4urLftuulr fuqurLn ru[1rullrtr tr2LutrLul.lnrplnLtrp rfrnrlrnfubl ptru|.1LuLlLulplr
hn1bp, lru! qnpdurnhu[utr tr2LuhLutlnLplnLtrp' hLuuLupu-rL1Lu\urfu llunnLgruqLuLnfLutr:
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ub.Inuann <uuu3rreh ubouqurrnFr}3uu hnu4nFUen4 .rrusqur,nll 0.04 <u
UUqbnbUnq q3nh'tUSLSbUUqUL LCULUqnhr}3UL U3L <n'IUSbUPT'

IJ'rlUSUqU3hr-, b4 qnnUUftUUtiUL !CUUUqnF|?}3nirl.lC OnOntubLnF UUUhl,

'Ib!uLlup{b1n{ "SbrlLu!utr fttrptrrullLunLurlLuprlurir rluruftt> opbttplt 18-pry hnt1rlu6t' 1-htt
rILuuf 29-p4 !bLnfr, .PurlurpLu2ltrnLplurir riruufrtr" opbfupf 143 -pq hnry{udft, (tulLuuutufuft
(LuhpLuqburnLpltuL ltunuL[LupnrplLutr 201'l prlLultutrfr ryb[ubrJpbpfr 29-fr Nl920-1.r npn2furtr
qurhrutrgtrbpnL{ h rlfrgqbpruu bululurtr hutrdturudn4n{f 4pulLuL bqpurlurgnrplnrtp 2014
ptlru!urtrfr ubqurbLipbplr 17-lr tufuulrtr bbpQru;Lu9r{Lud (rulLuuurutrfr (urtrpruulbunLplurtr
qnmulph riupqf Ubryudnpf qlnLrlulLutr hLurltultrpfr qtluru{nn hLuurLulLuq&ftr tr hufurltrpfr
1b ! u t{ur p I Lu nu gnr p ! n Lp1 n Lh p' h w t! wlttplt w lw q wtu fi tu n p n 2n tf f.

Srul htudurdultrnrplnLh' Llb4pudnp hruriultrpfr ubr.,hLu!LutrnLplnLtr hurtrrlfuLugnrl
qlnLrlumtuurbuu [1utr tr2utrul.lnrplutr 0.04 hur Lu11 hnrlLuurbupfr /6u6!uqfp 07-017-0452-
0051 Ll!ur1u!ub N 01082018-07-0064,/ tuqurLnu!ur;frtr tr2rutrrullnrplnrtup r.,hnqhnfubl

ptrwllurL{ur1pf hnlbpf \urLnbqnpf Lu, qnptulntru!ubp' hLuuLupur\urllLuh !unnLgLuquurlurh
h nlb p fr:
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Ub.InUAnF <UuU3l,Phl, UbOUtlULnFrd3U! hnU4nN].,Pn4'\USqULn't
FLUt{u.rU3nbnh <n1bn PUUqbLh qUnnhgU'qUSUUL <n/IUUUUbnC nb/IlIUqh

4u6uft€n4 eL.ILU3L[ UL L4lUSUqn4 osunbLnh UUUhL

'fb!LuL{LupLlblnL{ <Sh4rutlutr frtrgturu!LunLu{urptlLutr rituufrtr,, opbtuplr 18-p4 hn4{u6fr 1-frtr

rlLuufr 21-pry qbmh, (ntu1htu opbtruqppfr 66-p4 hnq{Lu6f qurhrutrgtrbpn{, hfrrlp ptr4nrtrblnrl
hLuLirultrpfr nbqur{urph urnurgup\nLplnLtrp' hufw1fupf wlwqwtftt npn2nul f.

l.Ubqhullutrurrnbp a|rupnLlp Qtrnpqfr Pblbgtufufrtr nLrlqru!fr Llu6unpnLl ptr4lurltrrftutr
!qLuLnu!n{ oLnupbl frpbtr ubrlru!urtrnLplutr !purLlnLtrpnL{ uluLn!Lutrn4 (Lutr2rupd qnqplr
tt!tuuttltutlp fptu{nLbpLbpft r4burullLutr qpLutrgrlurtr L{l1LulLu!rub N 300'12020-07-0068,
dLu&l.1Luqfp 07-017-0017-0026) lfbrlpLudnp hLlrlurltrpfr Unrnur{L!q qnrryf 1-frtu qhnqngf 23
huugbnLrl qLntr{n110.16338 hLu rILu!hpbun{ ptru!ru{ulpbpf !qtuurLu!tulfrtr tr2rutrLl!nLplLltr,
ptrLulbfr lLunnrgLuqururrlurtr qnpdunhLulLutr tr2uburlnLp1u! hnrlLurluruftr qhg Ub[pudnp
hLutiLultrpfrtr ubrf Lu llurtrn Lpl Lutr fpLu{nrt-rpn{ rqLun!ufunry Llbrpudnp hurtlLlltrpfr
Unutru{uq qnrlf 1-fb gnrlngf 2311 hurugbnLrl qmtu{nq (Lutr2Lupd qnLlp}r tr!urrnfurrlp
IrpLu{nLbptrbplr qbLnutlutu qpuLgdurtr {\u1ur!utr N 26022020-07-0087, 6Lu6!Luqf p 07-017-
0017-0027) ttquuur\urlftr tr2rutrullnLplrutr ptrullLurlLulpbp[r, gnp6runtrLu!Lutr tr2Lu!LuLlnrplLutr
u11hnr1bp0.14842hwhnryturlurup'329500(bpbphruplnrppuurtrfrtuphruquphfrtuqhLuplnrp
) (( 4puf LupdbpnL{:

2. Ub+r!qurburrnbn alLupqb{ Cru4frtrn{f fuulurrnplLutrf tr nL4rlLutlfr r{Lu6Lunpn{ ptrqlLultrdLutr
fuquLnLu14nrl omrupbl fpbtr ubrfrur!rutrnrplutr lrpLu{nLtrBn{ qLuurLlLutrnq (tutr2Lupd qnqpfr
tt14Lutndurip fpLu{nLtrptrbp[r qburLulutr qputrgtlufu L{!u;Ll!Lltr N 04062015-07-
0029, 6Lu6!ruqfrp 07-039-0003-0005) ubryrudnp hurlLultrpfr (LutrpLuLlLutr q1nr1f 1-frtr

qhnqngf 8 hurugbnLLf qLntr{n11 0.431 hLu rlu!bpbun{ ptrru!ur{uypbpf trquLnuLlurlfrtr
tu2LutrLul.1nrp1ufu, Lu11 hnqbp qnpduntrur!Lltr tr2rutrur!nLplLutr hnqLuriuufrtr qhg, Ub[pudnp
htutltulfupftt ub{ur\urtrnrplub frprut{nLtrpnr{ qruu!Lutrnq Ub4pudnp hurdultrpf (Lutrpur{urtr
qlnL4ft 1-fL r"hnrlngf 8/1 hurugbnrLl qLntur{nq (utr2Lupd qnqpfr tr!Lurndudp [rpLl{nLtrp!bpfr
qbmuLlurtu qpLutrgrftutu LllLu1LulLutr N 13122019-07-0066, dLudlLuqfp 07-039-0003-0015)



trqurnu[1rulfrtr fu2urtr u.r ! n rpl urtr

0.003669 htu hnqurrluuq'

4pud ruJrdhBn{r

ptuurllurrlurlphp[r, qnp0runtru!rub tr2tutrru!ntp1utruJ! hln!l
tZSIO lrnurutrbpqnr hurqLup hfrtrq hruplnLp punurunrtr ) (4
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qnhuunc <bs {bnur}unaLbLnF uuuhL

'Ib!ur{LupLlbln{ <<Sb1ul\u.rtr frtrptrur!runru{uprlutu druufrh>> opbbpft 18-pq hn4{u6}t
Lq l-frtr duulr 42-p4 tlbrnf qLuhLltrgn{, hfttip ptu4ntdblnLl 4puq4utr puqLupJt lLup$nL
rfrn4ngh 30 htuugbfr ptru!lr1 Upubtr (nrtrrutrlLutrft 2020 pt{ut[u!f fuprnf 10-ft 4ftlnttlp tr

hrurlLultrpf 1b!uLfLuplr urnLugrupllnLplnLtrp' huttultrpft wlwqutufitu npn2nul f.

'1.(pLuqryrutr pLu4rupf l'u$$nL qhnrlng 30 hLuugbh plurqhi llpubtr (nLtrLutrlurtrh lnn,ihg
Ubqpudnpfr hurftultrpLuqbLnLupLutrlr (Lutrpur{utr ptrLu!urrlLulpf 900'125000217

hLu2LlthLlrlrupftr npLqbu $ntrryrulfrtr plnLgbfg hLumlrugnLd {ruplLu!urtr p1nL9b ufutul
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