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11 մայիսի 2012թ. թիվ 82-Ա 
 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՓԱԿ 
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՆ 

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ ՀԱՍՑԵՆ ՓՈԽԵԼՈՒ 
ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի 
առողջապահության համակարգերի օպտիմալացման ծրագրերը հաստատելու 
մասին» թիվ 1911-Ն որոշման (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2011 թ. ապրիլի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թ. 
նոյեմբերի 2-ի թիվ 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» թիվ 699-Ն որոշման խմբագրությամբ), 

ղեկավարվելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ, 68-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 42-րդ, 44-րդ 
և 59-րդ հոդվածներով, 

արձանագրելով, որ ընկերության կանոնադրական կապիտալը լրիվ 
վճարված է, 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ   Ե Մ 

1. Հաստատել ՀՀ Լոռու մարզպետի 13 փետրվարի 2012 թ. թիվ 25-Ա 
որոշման համաձայն ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման 
նպատակով իրականացված բաժնետոմսերի լրացուցիչ տեղաբաշխման հետևյալ 
արդյունքները. Ընկերության բաժնետերը` Հայաստանի Հանրապետությունը (ի 
դեմս Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարպետարանի), իրականացնելով 
լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իր 
իրավունքը, ձեռք է բերել «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» 
պետական փակ բաժնետիրական ընկերության թվով 402 հատ 23,000 դրամ 
անվանական արժեքով հասարակ (սովորական) անվանական ոչ 
փաստաթղթային բաժնետոմսեր: Բաժնետոմսերի դիմաց վճարումն 
իրականացված է գույքով` «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» 



պետական փակ բաժնետիրական ընկերությանն է փոխանցվել ք. Վանաձոր, 
Նիզամի փողոց, թիվ 53/3 հասցեում գտնվող հիվանդանոցի մասնաշենքն ու 
հողամասը (35,758,800 դրամ արժեքով) և տուբերկուլյոզային բաժանմունքի 
գույքը` սարքավորումներ և դեղորայք (3,542,284 դրամ արժեքով): Վճարումը 
կատարված է 20.02.2012 թ.-ին կնքված հանձնման-ընդունման ակտով, ընդ որում 
անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը կատարվել է 
03.05.2012 թ.-ին:  

2. Ընդունել ի գիտություն «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ 
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն 
Ռոբերտ Չիլինգարյանի տեղեկատվությունն այն մասին, որ ներդրված գույքի 
արժեքը սահմանված է անկախ գնահատողի` «ՄԱՐ-ՄՈՍ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից` 23.01.2012 թ. դրությամբ: 

3.  «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» պետական փակ 
բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը սահմանել 24,541,000 
(քսանչորս միլիոն հինգ հարյուր քառասունմեկ հազար) դրամ՝ 1,067 հատ 23,000 
դրամ անվանական արժեքով հասարակ (սովորական) անվանական 
բաժնետոմսեր, որոնք սեփականության իրավունքով պատկանում են 
Հայաստանի Հանրապետությանը: 

4. «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» պետական փակ 
բաժնետիրական ընկերության նոր գտնվելու վայր և իրավաբանական 
(փոստային) հասցե սահմանել` 

ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Պարույր Սևակի 51: 
5. Հաստատել «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» 

պետական փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության՝ 
կանոնադրական կապիտալի ավելացման և գտնվելու վայրի փոփոխման հետ 
կապված փոփոխությունը: 

6. «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» պետական փակ 
բաժնետիրական ընկերության տնօրենին (Ռոբերտ Չիլինգարյան) հանձնարարել 
ընկերության կանոնադրության փոփոխությունն այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
հետ ներկայացնել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր՝ օրենքով 
սահմանված կարգով գրանցման նպատակով: 

 
 
 
 

   ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ        Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 

2012թ. մայիսի 11 
ք.Վանաձոր 


