
  

ԱԱՀՀ  ԱԱՆՆ    աաշշխխաատտաակկաազզմմիի  ղղեեկկաավվաարր`̀  

                                                                                                            պարոն  Կ. Վ. Քոչարյանին 
  

  

ՏՏԵԵՂՂԵԵԿԿՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ      

22001188թթ..    IIII  եեռռաամմսսյյաակկոոււմմ    ԱԱՀՀ    աարրդդաարրաադդաատտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաանն  աաշշխխաատտաակկաազզմմիի    

իիրրաավվաաբբաաննաակկաանն    աաննձձաաննցց  պպեետտաակկաանն    ռռեեգգիիսստտրրիի  գգոորրծծաակկաալլոոււթթյյաանն  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն    վվեերրաաբբեերրյյաալլ  

  
         2018թ. II եռամսյակում  իրավաբանական  անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության  կողմից որոշակի  

աշխատանք  է կատարվել  համակարգին  վերապահված  խնդիրների իրականացման   ուղղությամբ: 

          Այսպես,  հաշվետու  ժամանակահատվածում պետական գրանցման են  ենթարկվել  39  առևտրային և  6  ոչ 

առևտրային տիպի իրավաբանական  անձ, 94-ի հիմնադիր փաստաթղթերի փոփոխությունները սահմանված կարգով 

գրանցվել  են (ստացել  են ընթացիկ  գրանցում), իսկ 7-ի գործունեությունը` դադարեցվել: 

          3 իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումներ վերցվել են պետական հաշվառման, 1 

իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանում և 7 հիմնարկ` ենթարվել  ընթացիկ պետական հաշվառման: 

         Պետական  հաշվառման  են  ենթարկվել  նաև 215 անհատ  ձեռնարկատեր, 30-ը` ենթարկվել  ընթացիկ պետական 

հաշվառման, իսկ  13-ի  գործունեությունը` դադարեցվել: 

        Ըստ գրասենյակների գրանցման գործընթացի իրավիճակը  բնութագրվում է հետևյալ կերպ. 

Անվանում 

ԻԻրրաավվաաբբաաննաակկաանն    

աաննձձ  

Իրավաբանական  

անձանց  

առանձնացված 

ստորաբաժանում և 

հիմնարկ 

Անհատ  ձեռնարկատեր 

 

Ընդա-

մենը 

 

Պետ. 

տուրք 

(հազ. 

դրամ) 

սկ 

զբ. 
ընթ. 

Լուծ/ 

դադ 

սկ 

զբ. 
ընթ. 

  Լուծ/ 

 դադ 
 

սկզբ. ընթ. 
գործ. 

դադար 
  

Կենտրոնական  
մարմին 

5 17 4դ 1 1     28 186 

Ստեփանակերտ 31 56 3  2  106 26 11 235 1221 

Ասկերան  1 5   2  26 2  36 129 

Հադրութ  1 6   1  22   30 124 

Մարտակերտ 4 2     27 2  35 162 

Մարտունի 1 3     29  1 34 121 

Շուշի 1      2  1 4 23 

Քաշաթաղ 1 5  2 2  3   13 89 

Ընդամենը 45 94 3/4դ 3 8  215 30 13 415 2055 

                          ՊՊեետտաակկաանն    մմիիաասսննաակկաանն    գգրրաաննցցաամմաատտյյաաննիիցց  տտրրվվեելլ  էէ      113300    տտեեղղեեկկաաննքք::  

                    ՎՎեերրըը    ննշշվվաածծ    գգրրաաննցցոոււմմննեերրիի  դդիիմմաացց  գգաաննձձվվեելլ    էէ      22  118855  000000    դդրրաամմ  պպեետտաակկաանն    տտոոււրրքք::  

                            ԳԳոորրծծաակկաալլոոււթթյյաանն    կկոողղմմիիցց  մմաատտոոււցցաածծ    վվճճաարրոովվիի    ծծաառռաայյոոււթթյյոոււննննեերրիի  աարրդդյյոոււննքքոոււմմ    II  եեռռաամմսսյյաակկոոււմմ    աարրտտաաբբյյոոււջջեե    էէ    

մմտտցցվվեելլ      229977  000000    դդրրաամմ::  

                            ԱԱՀՀ  ՆՆաախխաագգաահհիի  ծծրրաագգրրիիցց  բբխխոողղ  մմիիջջոոցցաառռոոււմմննեերրիի  կկաատտաարրմմաանն    շշրրջջաաննաակկննեերրոոււմմ  իիրրաակկաաննաացցվվեելլ  եենն  ննաախխկկիիննոոււմմ  

գգրրաաննցցվվաածծ  ((հհաաշշվվաառռվվաածծ))  4466    սսոոււբբյյեեկկտտննեերրիի    վվեերրաաբբեերրյյաալլ    աամմբբոողղջջաակկաանն    տտեեղղեեկկոոււթթյյոոււննննեերրիի`̀    էէլլեեկկտտրրոոննաայյիինն    եեղղաաննաակկոովվ    

ee--rreeggiisstteerr..aamm  կկաայյքքոոււմմ  տտեեղղաադդրրմմաանն  աաշշխխաատտաաննքքննեերր::  

                            ԿԿաազզմմաակկեերրպպվվեելլ    եենն    ննաաևև  քքաաղղաաքքաացցիիննեերրիի  ըըննդդոոււննեելլոոււթթյյոոււննննեերր,,  ննրրաաննցց  բբաազզմմաաթթիիվվ  հհաարրցցեերրիինն  տտրրվվեելլ  աապպաառռիիչչ  

պպաատտաասսխխաաննննեերր::  

                            ԳԳոորրծծաակկաալլոոււթթյյաանն  կկեեննտտրրոոննաակկաանն    մմաարրմմննիի  կկոողղմմիիցց    սսիիսստտեեմմաատտիիկկ    հհսսկկոողղոոււթթյյոոււնն  էէ    իիրրաակկաաննաացցվվեելլ  

գգոորրծծաակկաալլոոււթթյյաանն  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննմմաանն    ննկկաատտմմաամմբբ,,  տտրրվվեելլ  ոոլլոորրտտըը  կկաարրգգաավվոորրոողղ  օօրրեեննսսդդրրոոււթթյյաանն    

պպաարրզզաաբբաաննոոււմմննեերր  ևև    մմեեթթոոդդաակկաանն    ցցոոււցցոոււմմննեերր::    

    

                                    Գործակալության  պետ`                                              Գ.Մաքսիմովա 
                                         Կատարող` Ի.Առստամյան 


