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22001188թթ..    II  եեռռաամմսսյյաակկոոււմմ    ԱԱՀՀ    աարրդդաարրաադդաատտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաանն  աաշշխխաատտաակկաազզմմիի    

իիրրաավվաաբբաաննաակկաանն    աաննձձաաննցց  պպեետտաակկաանն    ռռեեգգիիսստտրրիի  գգոորրծծաակկաալլոոււթթյյաանն  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն    վվեերրաաբբեերրյյաալլ  

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

աշխատանք  է կատարվել  համակարգին  վերապահված  խնդիրների իրականացման   ուղղությամբ: 

ԱԱյյսսպպեեսս,,    հհաաշշվվեետտոոււ    ժժաամմաաննաակկաահհաատտվվաածծոոււմմ  պպեետտաակկաանն  գգրրաաննցցմմաանն  եենն    եեննթթաարրկկվվեելլ    6600    աառռևևտտրրաայյիինն  ևև    88    ոոչչ  

աառռևևտտրրաայյիինն  տտիիպպիի  իիրրաավվաաբբաաննաակկաանն    աաննձձ,,  8877--իի  հհիիմմննաադդիիրր  փփաասստտաաթթղղթթեերրիի  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրըը  սսաահհմմաաննվվաածծ  կկաարրգգոովվ  

գգրրաաննցցվվեելլ    եենն  ((սստտաացցեելլ    եենն  ըըննթթաացցիիկկ    գգրրաաննցցոոււմմ)),,  իիսսկկ  33--իի  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյոոււննըը`̀  դդաադդաարրեեցցվվեելլ::  

11  իիրրաավվաաբբաաննաակկաանն  աաննձձիի  աառռաաննձձննաացցվվաածծ  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմ  ևև  11  հհիիմմննաարրկկիի  աառռաաննձձննաացցվվաածծ  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմ  

վվեերրցցվվեելլ  եենն  պպեետտաակկաանն  հհաաշշվվաառռմմաանն::  11  իիրրաավվաաբբաաննաակկաանն  աաննձձիի  աառռաաննձձննաացցվվաածծ  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմ    եեննթթաարրկկվվեելլ  էէ  ըըննթթաացցիիկկ  

պպեետտաակկաանն  հհաաշշվվաառռմմաանն,,    իիսսկկ  77--իի    գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյոոււննըը`̀  դդաադդաարրեեցցվվեելլ::  

77      հհիիմմննաարրկկ    եեննթթաարրկկվվեելլ    եենն    ըըննթթաացցիիկկ  պպեետտաակկաանն    հհաաշշվվաառռմմաանն::    

ՊՊեետտաակկաանն    հհաաշշվվաառռմմաանն    եենն    եեննթթաարրկկվվեելլ    ննաաևև  223333  աաննհհաատտ    ձձեեռռննաարրկկաատտեերր,,  4400--ըը`̀  եեննթթաարրկկվվեելլ    ըըննթթաացցիիկկ  պպեետտաակկաանն  

հհաաշշվվաառռմմաանն,,  իիսսկկ    1111--իի    գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյոոււննըը`̀  դդաադդաարրեեցցվվեելլ::  

ԸԸսստտ  գգրրաասսեեննյյաակկննեերրիի  գգրրաաննցցմմաանն  գգոորրծծըըննթթաացցիի  իիրրաավվիիճճաակկըը    բբննոոււթթաագգրրվվոոււմմ  էէ  հհեետտևևյյաալլ  կկեերրպպ..  
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դադար 
  

Կենտրոնական  
մարմին 

8 10   
 
 

1    19 130 

Ստեփանակերտ 45 50 1 2 6 6 116 24 10 260 1500 

Ասկերան  3 5 2    19 3  32 141,5 

Հադրութ  3 4     12   19 111 

Մարտակերտ 1 4     37 2 1 45 155 

Մարտունի 1 7     26 6  40 146 

Շուշի 5 2   1  10 2  20 135 

Քաշաթաղ 2 5   1  13 3  24 110,5 

Ընդամենը 68 87 3 2 8 7 233 40 11 459 2429 

                            

                          ԳԳոորրծծաակկաալլոոււթթյյաանն  կկեեննտտրրոոննաակկաանն  մմաարրմմննիի  կկոողղմմիիցց  գգրրաաննցցվվեելլ  էէ  11  հհաատտոոււկկ  թթոոււյյլլտտվվոոււթթյյոոււնն  պպաահհաաննջջոողղ  ֆֆիիրրմմաայյիինն  

աաննվվաաննոոււմմ,,    ոորրիի  հհաամմաարր  գգաաննձձվվեելլ  էէ  660000  000000  դդրրաամմ  պպեետտաակկաանն  տտոոււրրքք  ::    

                          ՊՊեետտաակկաանն    մմիիաասսննաակկաանն    գգրրաաննցցաամմաատտյյաաննիիցց  տտրրվվեելլ  էէ      115500    տտեեղղեեկկաաննքք::  

                    ՎՎեերրըը    ննշշվվաածծ    գգրրաաննցցոոււմմննեերրիի  դդիիմմաացց  գգաաննձձվվեելլ    էէ      33  117799  000000      դդրրաամմ  պպեետտաակկաանն    տտոոււրրքք::  

                          ԳԳոորրծծաակկաալլոոււթթյյաանն    կկոողղմմիիցց  մմաատտոոււցցաածծ    վվճճաարրոովվիի    ծծաառռաայյոոււթթյյոոււննննեերրիի  աարրդդյյոոււննքքոոււմմ    II  եեռռաամմսսյյաակկոոււմմ    աարրտտաաբբյյոոււջջեե    էէ    

մմտտցցվվեելլ      339933  000000    դդրրաամմ::  

                            ԱԱՀՀ  ՆՆաախխաագգաահհիի  ծծրրաագգրրիիցց  բբխխոողղ  մմիիջջոոցցաառռոոււմմննեերրիի  կկաատտաարրմմաանն    շշրրջջաաննաակկննեերրոոււմմ  իիրրաակկաաննաացցվվեելլ  եենն  ննաախխկկիիննոոււմմ  

գգրրաաննցցվվաածծ  ((հհաաշշվվաառռվվաածծ))  113333    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 
 
 


