ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հարգելի քաղաքացիներ
Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
մարտի

26-ի

<<Արցախի

իշխանության

Հանրապետության

մարմինների

գործունեության

ողջ

տարածքում
նկատմամբ

հանրային
կիրառվող

սահմանափակումների մասին>> N 202-Ա որոշման պահանջները հրապարակում ենք
արդարադատության

նախարարության

առանձնացված

ստորաբաժանումների

(իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության (ներառյալ՝
գործակալության
ակտերի

տարածքային

գրանցման

և

գրասենյակներ),

նոտարիատի

քաղաքացիական

գործակալության

կացության

(ներառյալ՝

ՔԿԱԳ

տարածքային/նոտարական գրասենյակներ) և դատական ակտերի հարկադիր
կատարումն ապահովող ծառայության աշխատանքային ռեժիմը, ինչպես նաև գործող
հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեները՝ ըստ ոլորտների՝
1. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ոլորտ
Արդարադատության նախարարությունը սահմանափակում է քաղաքացիական
կացության ակտերի գրանցման հետ կապված ծառայությունների մատուցումը՝
թողնելով բացառապես առաջնային այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են՝
երեխայի ծննդի գրանցումը և մահվան պետական գրանցումը:
Բոլոր ՔԿԱԳ մարմինները կաշխատեն ժամը 10:00-14:00-ն և կիրականացնեն
բացառապես երեխայի ծննդի գրանցում և մահվան պետական գրանցում:
Բոլոր այն դիմումները, որոնք ներկայացվել են և որոնց հիման վրա
նախատեսվում էր կատարել գրանցումներ` կկատարվեն կանխարգելման միջոցները
հանելուց հետո:
Ներկայացնում ենք
հեռախոսահամարները՝

ՔԿԱԳ

տարածքային

մարմինների

հետևյալ

 ՔԿԱԳ մարմիններ՝
o ք.Ստեփանակերտ՝ Էլ. փոստ՝ tatev.ghevondyan@gmail.com, հեռ.՝ (047) 94 49 86
o Ասկերան՝ Էլ. փոստ՝ bib.as@mail.ru, հեռ.՝ (047) 67 73 19
o Մարտակերտ՝ Էլ. փոստ՝ sona.adamyan.1974@mail.ru, հեռ.՝ (047) 42 11 97
o Մարտունի ՝ Էլ. փոստ՝ Mane.g1980@mail.ru, հեռ.՝ (047) 82 24 43
o Հադրութ՝ Էլ. փոստ՝ hadrut.zags.@yandex.ru, հեռ.՝ (047) 55 13 13
o Շուշի՝ Էլ. փոստ՝ nuneabovyan@mail.ru, հեռ.՝ (047) 73 10 24
o Շահումյան՝ Էլ. փոստ՝ babajanyanarmine@mail.ru, հեռ.՝ (047) 97 23 58 05
o Քաշաթաղ՝ Էլ. փոստ՝ Inna.Sahakyan.1985@mail.ru, հեռ.՝ (047) 75 22 31

2. Նոտարական գրասենյակների գործունեության ոլորտ
Արդարադատության նախարարությունը հորդորում է քաղաքացիներին
այցելել նոտարական գրասենյակներ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում:
Բոլոր նոտարական գրասենյակները կաշխատեն ժամը 10:00-14:00-ն:
Ներկայացնում
ենք
հեռախոսահամարները՝

նոտարական

գրասենյակների

հետևյալ

 Նոտարական գրասենյակներ՝
o ք. Ստեփանակերտ՝


Թիվ 1՝ Էլ. փոստ՝ A. Grigoryan1979@mail.ru, հեռ.՝ (047) 94 33 91



Թիվ 2՝ Էլ. փոստ՝ anahit-911@mail.ru, հեռ.՝ (047) 94 26 87

o Ասկերան՝ Էլ. փոստ՝ rozanna-79@mail.ru, հեռ.՝ (047) 67 71 48
o Մարտակերտ՝ Էլ. փոստ՝ narine.petrosyan.76@list.ru, հեռ.՝ (047) 42 13 85
o Մարտունի ՝ Էլ. փոստ՝ vmusaelian84@mail.ru, հեռ.՝ (047) 82 11 92
o Հադրութ՝ Էլ. փոստ՝ yunon69@mail.ru, հեռ.՝ (047) 55 11 16
o Շուշի՝ Էլ. փոստ՝ gayane.akopyan.7575@mail.ru, հեռ.՝ (047) 73 13 33
o Շահումյան՝ Էլ. փոստ՝ Shahumyan.notar@mail.ru, հեռ.՝ (047) 97 22 20 19
o Քաշաթաղ՝ Էլ. փոստ՝ Evripides5@mail.ru, հեռ.՝ (047) 75 22 32
ՔԿԱԳ և նոտարիատի գործակալության վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն
ստանալու համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ (047)
942659:
3.

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

ԱՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից
մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ
ինչպես

համապատասխան

հարցում/նամակներն

ուղարկելով

գործակալության

պաշտոնական էլ. փոստի՝ petakan.registr@mail.ru հասցեին, այնպես էլ զանգահարելով
հետևյալ կոնտակտային հեռախոսահամարով՝ (047) 94 06 68:
Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային
գրասենյակների հեռախոսահամարներն են՝
o ք.Ստեփանակերտ՝ Էլ. փոստ՝ stepregistr@mail.ru, հեռ.՝ (047) 94 29 76
o Ասկերան՝ Էլ. փոստ՝ askeran.registr@mail.ru, հեռ.՝ (047) 67 71 26
o Մարտունի ՝ Էլ. փոստ՝ martuni.registr@mail.ru, հեռ.՝ (047) 82 16 32
o Մարտակերտ՝ Էլ. փոստ՝ martakert.registr@mail.ru, հեռ.՝ (047) 42 12 57
o Հադրութ՝ Էլ. փոստ՝ hadrutregistr@mail.ru, հեռ.՝ (047) 55 18 94
o Շուշի՝ Էլ. փոստ՝ shushi.registr@mail.ru, հեռ.՝ (047) 73 12 49
o Քաշաթաղ՝ Էլ. փոստ՝ qashatakh.registr@mail.ru, հեռ.՝ (047) 75 22 08:
ԱՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը և
տարածքային գրասենյակները կաշխատեն ժամը 10:00-14:00-ն:

. Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
Արդարադատության նախարարությունը հորդորում է քաղաքացիներին
հարկադիր կատարման ծառայություն այցելել միայն խիստ անհրաժեշտության
դեպքում:
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն դիմումներ, բողոքներ,
հարցումներ և ծառայությանը հասցեագրված այլ փաստաթղթեր կարող են
ուղարկվել՝
o Հարկադիր
կատարման
ծառայության
կենտրոնական
մարմին՝
ք.Ստեփանակերտ Էլ. փոստ՝ artsakhdahk@gmail.com հեռ.՝ (047) 94 91 42
o ք.Ստեփանակերտ 1-ին տարածքային բաժին՝ էլ.փոստ՝ artur083083@mail.ru
հեռ` (047) 94 91 35
o ք.Ասկերան էլ.փոստ՝ amoka511@mail.ru հեռ՝ (047) 67 71 86
o ք.Ստեփանակերտ
2-րդ
տարածքային
nvermovsesyan@mail.ru հեռ՝ (047) 94 72 03

բաժին՝

էլ.փոստ՝

o ք.Շուշի էլ.փոստ՝ d.andrej@bk.ru հեռ՝ (097) 38 70 71
o ք.Բերձոր էլ.փոստ՝ qashatagh-harkadir@mail.ru հեռ՝ (047) 75 22 72
o ք.Մարտակերտ էլ.փոստ` martakertdahk@mail.ru հեռ՝ (047) 42 18 10
o ք.Քարվաճառ էլ.փոստ՝ artur_mirzaxanjan@mail.ru հեռ՝ (097) 38 78 70
o ք.Մարտունի էլ.փոստ՝ martunidahk@mail.ru հեռ՝ (047) 82 21 45
o ք.Հադրութ էլ.փոստ՝ hadrutdahk@mail.ru հեռ՝ (047) 55 12 80
Միաժամանակ

հորդորում

ենք

քաղաքացիներին

նշված

առանձնացված

ստորաբաժանումներ (գրասենյակներ) դիմել առցանց եղանակով կամ հեռախոսային
կապի միջոցով՝ նախապես ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկը պարզելու
համար:

