




 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավոր___  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Բալասանյան Վիտալի Միխայիլի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

05․03․1959թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Ք․ Ասկերան, Դանիելյան 25 

   

Բնակության վայր        

  

Ք․ Ասկերան, Դանիելյան 25 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 Չեմ աշխատում 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ______28․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն  

Ք․ Ասկերան, 

Դանիելյան 25 

համասեփականատեր 540քառ․մ․ 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ ԱՀ Նախագահի աշխատկազմ 4․780․054 ՀՀ դրամ 

Պարգևավճար Պաշտպանության բանակ 117․600 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 2․000․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի    ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.        
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Հակոբյան Մետաքսե Հարությունի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 31.05.1974թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 ԱՀ ք. Ստեփանակերտ 

Վ. Սարոյան 6/21 

 

   

Բնակության վայր        

 ԱՀ ք. Ստեփանակերտ 

Վ. Սարոյան 6/21 

 
   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 Գնահատման, թեսթավորման կենտրոն, 

փոխտնօրեն 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ                ______28.02.2020թ.________ 
 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

    

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ ԳԹԿ կենտրոն 2.059.227 ՀՀ դրամ 

Աշխատավարձ Ստեփանակերտի թիվ 2 դպրոց 159.040 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 650.000 

ԱՄՆ դոլար 1.700 

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ. 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Գալստյան Դավիթ Վլադիմիրի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 05.09.1980թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Ք. Ստեփանակերտ 

 Մ. Շահինյան 3 

   

Բնակության վայր        

 Ք. Ստեփանակերտ 

 Մ. Շահինյան 3 

   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 Հայբիզնեսբանկ Ստեփանակերտի մասնաճյուղ 

Կառավարչի տեղակալ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ________28.02.2020թ._______ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն Ք. Ստեփանակերտ Համասեփականատեր 105.76 քառ. մ 

Բնակարան Ք. Երևան Համասեփականատեր 62.3 քառ. մ 

Բնակելի տուն Ասկերանի շրջան,գշ 

գ. Բերքաձոր 

Համասեփականատեր 41.64 քառ. մ 

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

Ավտոմեքենա MAZDA 

4F2YZ02Z06KM17670 
Սեփական 2005թ. 

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 6.735.400 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 5.000.000 

ԱՄՆ դոլար 10.000 

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի        ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.        
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Հովհաննիսյան Կարեն Զորիկի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 06.06.1974թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Քաշաթաղի շրջ. 

Ք. Բերձոր 

   

Բնակության վայր        

 Ք. Բերձոր 

3-րդ թաղամաս 49շենք, բն.16 

   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 ԱՀ ՊՄ ՊՊԾ ՊՈԱԿ 

Քաշաթաղի շրջ. ծառ. պետ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          _____4______ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ________27.02.2020թ.________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակարան  Ք. Բերձոր 

3-րդ թաղամաս 

49շենք, բն.16 

Համատեղ 

սեփականությու 

82 քառ. մ 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

Մարդատար մեքենա OPEL OMEGA Սեփականատեր 1996թ. 

Մարդատար մեքենա MITSUBISHI PAJERO Սեփականատեր 1997թ. 

    

    

    

    

https://www.google.com/search?q=MITSUBISHI+PAJERO&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwicxtiQ-fjnAhWn3OAKHZNHB0oQsAR6BAgJEAE


 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ ԱՀ ՊՄ ՊՊԾ ՊՈԱԿ 1.577.680 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 2.000.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավոր___  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Մարգարյան Ապրես Սերժիկի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

22․10․1985թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

 Մարտունու շրջ․, 

ք․ Ճարտար 

   

Բնակության վայր        

  

Մարտունու շրջ․, 

ք․ Ճարտար 
   

Ընտանեկան դրություն           

  

ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

ԱՀ Մշակույթի, երիտասարտության և 

զբոսաշրջության նախարարության բաժնի պետ 
 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ______28․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն Ք․ Ճարտար համասեփականատեր 120ք․մ․ 

Վարելահող Ք․ Ճարտար Համասեփականատեր 3 հ․ա 

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ ԱՀ մշակույթի նախարարություն 3․741․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 800000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ. 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  Սողոմոնյան Միքայել Սիմոնի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 15.07.1957թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Ք. Ստեփանակերտ 

Գր. Լուսավորիչի 10/19 

   

Բնակության վայր        

 Ք. Ստեփանակերտ 

Հ. Հակոբյան 27/16 

 
   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 ԱՀ Գյուղնախարարություն 

նախարարի խորհրդական 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          _____3______ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ________28.02.2020թ.________ 
 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակարան Ք. Ստեփանակերտ 

Գր. Լուսավորիչի 

10/19 

Համատեղ 

սեփականություն 

28 քառ. մ  

Բնակելի տուն Մարտունու շրջան 

Գ. Բերդաշեն 

Սեփական  200 քառ. մ 

Բնակելի տուն Գ. Բերդաշեն Սեփական 140 քառ. մ 

Այլ (խանութի շենք) Գ. Բերդաշեն Սեփական 46.81 քառ. մ 

Վարելահող Գ. Բերդաշեն Սեփական 1.6 հա 

Վարելահող Գ. Սոս Վարձակալություն  22.5 հա 

Խաղողայգի, թթենի Գ. Բերդաշեն Սեփական 0.05 հա, 0.013 հա 

Տնամերձ Գ. Բերդաշեն Սեփական 0.125 հա 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

___________________________             

ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ ԱՀ Գյուղնախարարություն 3.447.409 ՀՀ դրամ 

Գյուղմթերքներ  Սեփական և վարձակալած   

(ցորեն, խաղող) 

և այլն 

տարածքներից ստացած գյուղմթերքի 

իրացումից 

2.500.000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 750.000 

ԱՄՆ դոլար 2.000 

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավորի__   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Մուսայելյան Նորայր Աղաբեկի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

28․08․1977թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

ԱՀ ք․ Ստեփանակերտ Ստեփ Գէս 2-րդ նրբ տ․ 35 

   

Բնակության վայր        

  

ԱՀ ք․ Ստեփանակերտ Ստեփ Գէս 2-րդ նրբ տ․ 35 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

անասնաբուծության և անասնաբուժության 

վարչության պետ 
 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          _____3______ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _____28․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

բնակելի տուն  

ԱՀ ք․ Ստեփանակերտ 

Ստեփ Գէս 2-րդ նրբ տ․ 

35 

համատեղ 

սեփականություն 

110,44մ2 

հողամաս  

ԱՀ ք․ Ստեփանակերտ 

Ստեփ Գէս 2-րդ նրբ տ․ 

35 

համատեղ 

սեփականություն 

0,090217 հա 

բնակելի տուն Մարտունու շրջ․ գ․ 

Թաղավարդ 

ընդհանուր բաժնային 180,39մ2 

հողամաս Մարտունու շրջ․ գ․ 

Թաղավարդ 

ընդհանուր բաժնային 0,19 հա 

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

Թեթև մարդատար 

մեքենա 

NISSAN X-TRAIL 2.0 Միանձնյա 

սեփականություն 

2006թ․ 

    

    

    

    

    



 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 



2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

5․229․838 ՀՀ դրամ 

աշխատավարձ Շուշիի տոխնոլոգիական համալսարան 391․949 ՀՀ դրամ 

վերականգնվող 

վարկային գիծ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ 800․000 ՀՀ դրամ 

հիպոթեքային 

վարկ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ 4․350․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 500․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



 

 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ազգային ժողովի__  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

___2019թ․ փետրվարի 1 – 2020 թ․ փետրվարի 1___ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Իվանիդիս Սոֆյա Կոնստանտինի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

26․08․1974թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

ք․ Ստեփանակերտ Վ․ Սարոյան 41 բն․ 12 

   

Բնակության վայր        

  

ք․ Ստեփանակերտ Վ․ Սարոյան 41 բն․ 12 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

չամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

ԱՀ «Հանրային հեռուստառադիոընկերություն» 

ՓԲԸ խմբագիր 
 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)__ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _____27․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

    

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ ԱՀ «Հանրային հեռուստատես» 2․958․824 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 200․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավորի__  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․01․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Հարությունյան Բորիս Գեորգիի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

19․05․1976թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

ԱՀ Շահումյանի շրջ․ գյուղ Խարխափուր 

   

Բնակության վայր        

  

Գյուղ Նոր Խարխափուր 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

Նոր Խարխափուրի հ/դպրոց զինղեկ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ____26․ 02․ 2020թ․ ________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

հողամաս գ․ Նոր Խարխափուր սեփական վարձակ․ 0,2 հա 

արոտավայր գ․ Նոր Խարխափուր  9,0 հա 

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ Նոր Խարխափուրի հ/դպրոց 65,800 ՀՀ դրամ 

թոշակ Շահումյանի շրջ․ Զ/կ 1․088․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 740․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

____ԱՀ ԱԺ պատգամավորի___   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Արզումանյան Վրարդգեսի Ռոմիկի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

09․05․1971թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Ա․ Տ․ Մարտունի, փ․ Ա Օզանյան տ․ 5 

   

Բնակության վայր        

  

Ա․ Տ․ Մարտունի, փ․ Սախարովի շ․ 7, բն․ 7 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

Զինվորական թոշակառու 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3(երեք)__ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _____28․ 02․ 2020թ․ ________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

բնակարան Ա․ Տ․ Մարտունի, փ․ 

Սախարովի շ․ 7, բն․ 7 

ծառայողական 

ժամանակավ․ 

30մ2 

վարելահող ք․ Ճարտար սեփական 1,5 հա 

պտղատու այգի ք․ Ճարտար սեփական 0,15 հա 

թթայգի ք․ Ճարտար սեփական 0,01 հա 

խաղողայգի ք․ Ճարտար սեփական 0,05 հա 

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

ավտոմեքենա Մերսեդես Բենզ c- 180 սեփական 1996թ․ 

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ Ա․Տ․ Պ Բ 4․500․000 ՀՀ դրամ 

կենսաթոշակ զինկոմիսարիատ 377․000 ՀՀ դրամ 

գյուղմթերքներ գյուղմթերքի իրացումից 750․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 1․850․000 

ԱՄՆ դոլար 800 

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



 

 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ Պատգամավորի  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

01.02.2019 թվականից 01.02.2020 թվական                 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Գրիգորյան Կարեն Էդուարդի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

27 փետրվարի 1966 թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 ԱՀ քաղաք Ստեփանակերտ Շիրվանզադե փողոցի 

շ. 2 բն. 18 

   

Բնակության վայր        

 ԱՀ քաղաք Ստեփանակերտ Շիրվանզադե փողոցի 

շ. 2 բն. 18 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարության բաժնի 

պետ 

 
 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է             3 (երեք)    էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ____28.02.2020թ․___________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

բնակարան ք. Ստեփանակերտ  Համատեղ սեփականություն 62մ2 

 Շիրվանզադե փ. 2 բն.18   

    

բնակարան ք. Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ 78.23մ2 

հիպոթեկ. վարկ Կնունյանցների շ.1 

բն.12 

  

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

Ավտոմեքենա Մերսեդես-Սպրինտեր Ստեփանակերտ 2008թ. 

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ ԱՀ էկոն. և արտ. ենթ. նախարարութ. 3952000 ՀՀ դրամ 

զինվ. թոշակ Զինկոմիսարիատ 1628000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 568000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



 

 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավոր___  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Պետրոսյան Նարինե Ռաֆայելի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

19․11․1979թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Մարտակերտիշրջ․ գ․ Վանք 

   

Բնակության վայր        

  

Մարտակերտիշրջ․ գ․ Վանք 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

Վանքի միջն․ դպրոց ուսուցչուհի 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ______28․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն Գ․ Վանք համասեփականատեր 131,8քառ․մ․ 

վարելահող Գ․ Ն․ Կարմիրավան վարձակալ 10,0հա․ 

արոտավայր Գ․ Ծմակահող վարձակալ 1,0հա 

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ Վանքի միջն․դպրոց ՊՈԱԿ 1․950․340 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 8․500․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

01.02.2019 – 01.02.2020թթ.       
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Աղասարյան Անդրեյ Իվանի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

20.10.1983թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Ք.  Շուշի  

Մուրացանի փ., շ. 2, բն. 33 

   

Բնակության վայր        

 Ք.  Շուշի  

Մուրացանի փ., շ. 2, բն. 33 

   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 Ք. Շուշի, մանկապատանեկան մարզադպրոցի 

մարզիչ 

ԱՀԹ ֆեդերացիայի փոխնախագահ 
 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          _____ 3_______ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _____    28.02.2020թ._________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակարան Ք. Շուշի Մուրացանի 

2/33 

Համատեղ 

սեփականություն 

85,0 քառ. մ 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

Ավտոմեքենա Opel Astra F Սեփականություն 1996թ. 

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձը Մանկապատանեկան մարզադպրոց 1.382.472 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ  1.100.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավորի____   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը________ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Դանիելյան Գրիգորի Աշոտի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

02․07․1986թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Ասկերանի շրջ․ գյուղ Իվանյան 

   

Բնակության վայր        

  

Ասկերանի շրջ․ գյուղ Իվանյան 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

ՍՊԸ Օլիմպ «1» վարպետ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ___27․ 02․ 2020թ․ __________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

բնակելի տուն Ասկերանի շրջ․ գյուղ 

Իվանյան 

համատեղ սեփականություն 192մ2 

    

բնակելի տուն Ասկերանի շրջ․ գյուղ 

Իվանյան 

համատեղ սեփականություն 110մ2 

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

ավտոմեքենա Opel Astra G սեփականություն 2001թ․ 

ավտոմեքենա Opel Astra G սեփականություն 1998թ․ 

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ ՍՊԸ Օլիմպ «1» 1․800․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավոր___  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Սարգսյան Գարիկ Վարդանի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

18․09․1965թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Մարտունու շրջ․ գ․ Բերդաշեն 

   

Բնակության վայր        

  

Մարտունու շրջ․ գ․ Բերդաշեն 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

ֆերմեր 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ______28․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն Գ․ Բերդաշեն համասեփականատեր 201,07քառ․մ 

Վարելահող Գ․ Բերդաշեն համասեփականատեր 3,26հա․ 

վարելահող Գ․ Բերդաշեն վարձակալ 108,0հա․ 

Խաղողայգի Գ․ Բերդաշեն համասեփականատեր 0,1656հա․ 

թթայգի Գ․ Բերդաշեն համասեփականատեր 0,03հա․ 

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

ավտոմեքենա Օպել զաֆիրա սեփական 2003թ․ 

տրակտոր ՅՈՒՄԶ-6լ սեփական 1973թ․ 

տրակտոր ԴՏ -75 սեփական 1985թ 

կոմբայն Լ - 55 սեփական 2010թ 

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

գյուղմթերք Գյուղմթերքի իրացում 12․000․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 3․000․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

        ԱՀ ԱԺ պատգամավորի           ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Հակոբջանյան Անուշ Ռոբերտի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

08․12․1990թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

ք․ Ասկերան փ․ Արցախյան տ․ 31  

   

Բնակության վայր        

  

ք․ Ասկերան փ․ Արցախյան տ․ 31  

   

Ընտանեկան դրություն           

  

չամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ____28․ 02․ 2020թ․ ___________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

բնակելի տուն ք․ Ասկերան փ․ 

Արցախյան տ․ 31  

ընդհանուր համատեղ 

սեփականություն 

     162․40մ2 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ Ասկերանի շրջվարչակազմ 1․262․972 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 250․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի     ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

 01.02.2019 – 01.02.2020թթ.       
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Առաքելյան Միքայել Գեորգիի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

04.07.1982թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Ք. Շուշի Ն. Դումանի փ., շ. 2/բն 21 

   

Բնակության վայր        

  

Ք. Շուշի Ն. Դումանի փ., շ. 2/բն 21 
 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 Ֆուտբոլիստ , Յու 21 թիմ 

Օրիֆլեյմ ընկերության տնօրեն 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          _______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ              _________28.02.2020թ.__________  
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակարան  Ք. Շուշի Համատեղ 

սեփականություն 

80 քառ. մ 

 Ն. Դումանի փ., շ. 2/ 

բն 21 

  

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Ծառայությունների «Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» ՍՊԸ 881,064 ՀՀ դրամ 

մատուցման     

դիմաց     

աշխատավարձ Յու 21 ֆուտբոլի թիմ 320. 000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 450.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավոր___  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Սարգսյան Բենիկ Հովսեփի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

16․02․1977թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Հադրութի շրջ․ գ․ Տումի 

   

Բնակության վայր        

  

ք․ Ստեփանակերտ Սպանդարյան փ․ տ․ 29 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

Տումու միջն․ դպրոց, ֆիզղեկ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ______28․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն Գ․ Տումի համասեփականատեր 254,0մ․քառ․ 

վարելահող Գ․ Տումի համասեփականատեր 1,2 հա․ 

վարելահող Գ․ Տումի վարձակալ 3․0հա 

խոտհարք Գ․ Տումի վարձակալ 3․0հա 

Մրգ․ այգի Գ․ Տումի համասեփականատեր 0․8հա․ 

անասնաշենք Գ․ Տումի սեփական 200,0 քառ․մ․ 

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ Տումի միջ․ դպրոց 1․750․075 ՀՀ դրամ 

այլ Գյուղմթերքների իրացումից 2․150․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 950․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի      ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.        
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Մելքումյան Էրիկ Սլավայի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 20.09.1981թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Ք. Ասկերան 

Նելսոն Ստեփանյան 6-րդ նրբ., տուն 6 

   

Բնակության վայր        

 Ք. Ասկերան 

Արցախյան 8 

   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 Ասկերանի միջն. դպրոց 

ուսուցիչ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ             _ _______28.02.2020թ._______ 
 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Սեփական տուն Ք. Ասկերան 

Արցախյան 8 

Համատեղ 

սեփականությու 

128 քառ. մ 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ Ասկերանի շրջանի դպրոց 1.810.856 ՀՀ դրամ 

Ծառայության 

մատուցում 

ԱՁ «Մելքումյան Էրիկ» 1.000.000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 750.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



 

 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի     ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

 01.02.2019 – 01.02.2020թթ.       
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Աղասարյան Նարինե Իվանի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

10.03.1987թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Ք. Շուշի Ն. Դումանի փ., շ. 2/բն 21 

 
   

Բնակության վայր        

  

Ք. Շուշի Ն. Դումանի փ., շ. 2/բն 21 
 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

Ք. Ստեփանակերտ Մ. Գոշ 3  

« Օրիֆլեյմ »ընկերության տնօրեն 

 
 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                  ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _____  _28.02.2020թ._________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակարան Ք. Շուշի Ն. Դումանի 

2/21 

համատեղ 

սեփականություն 

80քառ. մ 

Գրասենյակ Ք. Ստեփանակերտ 

Մ. Գոշի 3 

վարձակալությու 48.93քառ. մ 

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Ծառայությունների  «Օրիֆլեյ մ» ՍՊԸ 4.432.400 ՀՀ դրամ 

մատուցման    

դիմաց    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 1.500.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



 

 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի       ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.        
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Գևորգյան Խաչիկ Ռաֆայելի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 03.06.1979թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Ք. Ստեփանակերտ 

Պ. Սևակի 14 

   

Բնակության վայր        

 Ք. Ստեփանակերտ 

Պ. Սևակի 14 

   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 «Էմպատիա» ՍՊԸ  

Ատամնաբույժ  

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ______28.02.2020թ._________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն Ք. Ստեփանակերտ 

Պ. Սևակի 14 

Համատեղ 

սեփականություն 

290.61 քառ. մ 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ «Էմպատիա» ՍՊԸ  240.000 ՀՀ 

դրամ 
    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 500.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավորի___  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

____01․02․2019 թվականից  01․02․2020 թվականը____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Նասիբյան Վարուժան Ալեքսեյի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

14․01․1964թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

ԱՀ ք․ Ստեփանակերտ Մ․ Նեյման փ․ տ․ 6 

   

Բնակության վայր        

  

ք․ Ստեփանակերտ Մ․ Նեյման փ․ տ․ 6 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

ԱՀ ԲԲՌՆԱԲԸՊՍՍԲ ավագ պետական տեսուչ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3____ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ____27․ 02․ 2020թ․ _______ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

տուն ԱՀ ք․ Շուշի Հեքիմյան 

փ․ թիվ 5բ 

սեփականություն 73,0մ2 

հողամաս ԱՀ ք․ Շուշի Հեքիմյան 

փ․ թիվ 5բ 

սեփականություն 0,094018 հա 

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

աշխատավարձ ԱՀ ԲՏՌ նախառարություն 1․899․000 ՀՀ դրամ 

զին․ հաշմ․ 

թոշակ 

ԱՀ Աշխատ․ և սոց․ ապահով․ 

նախարարություն 

1․209․800 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 2․000․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ստորագրություն 



 

 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի     ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.        
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Վիրաբյան Նարինե Սամվելի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

20.10.1978թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Ք. Ստեփանակերտ 

Թումանյան 56/51 

   

Բնակության վայր        

  

Ք. Ստեփանակերտ 

Թումանյան 56/51 
   

Ընտանեկան դրություն           

  

ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

չեմ աշխատում  

 
 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3______ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _______27.02.2020թ.____________ 
 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակարան Ք. Ստեփանակերտ 

Թումանյան 56/51 

Համատեղ 

սեփականություն 

67.54 քառ. մ 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ Պաշտպանության բանակ 808.228.0 ՀՀ դրամ 

    

Թոշակ ԱՀ զինկոմիսարիատ 602.420 ՀՀ դրամ 

    

Աշխատավարձ ԱՀ նախագահի աշխատակազմ 403.859 ՀՀ դրամ 

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 180.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



                                           Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի     ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.        
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Գալստյան Վլադիմիր Մամիկոնի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 10.10.1953թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Ասկերանի շրջան 

Գ. Բերքաձոր 

   

Բնակության վայր        

 Ք. Ստեփանակերտ 

Մ. Շահինյան նրբ. 3 

   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 ՇՏՀ ավագ դասախոս 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                 ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ             _______28.02.2020թ._________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն Ք. Ստեփանակերտ Համասեփականություն 105.76 քառ. մ 

Վարելահող Ասկերանի շրջ., գ. 

Բերքաձոր 

Համասեփականություն 1.39 հա 

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ ՇՏՀ 2.252.440 ՀՀ դրամ 

Թոշակ ԱՎ ՍՊ նախարարություն 756.000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 2.000.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



                                      Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.          
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Ենգիբարյան Լևոն Ամերիկոյի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 19.12.1972թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Ասկերանի շրջան 

գ. Նորագյուղ 

   

Բնակության վայր        

 Ասկերանի շրջան 

գ. Նորագյուղ 

   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 Ֆերմեր  

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _______28.02.2020թ._________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն Գ. Նորագյուղ Համատեղ 

սեփականություն 

234 քառ. մ 

Վարելահող  Գ. Նորագյուղ Համատեղ 

սեփականություն 

1.2 հա 

Վարելահող Ջահբուլաղ Վարձակալություն 37.3 հա 

Վարելահող Ղարբանդ Վարձակալություն 74.0 հա 

Վարելահող Ջելլու Վարձակալություն 6.7 հա 

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

Մարդատար 

ավտոմեքենա 

BMW - X5 Սեփական  2007թ. 

Մարդատար 

ավտոմեքենա 

ՎԱԶ - 2113 «Նիվա» Սեփական 2008թ. 

Մարդատար 

ավտոմեքենա 

ՎԱԶ - 2113 «Նիվա» Սեփական 2003թ. 

Մարդատար 

ավտոմեքենա 

ՎԱԶ - 2107 Սեփական 2011թ. 

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Գյուղմթերք Գյուղմթերքի իրացումից   6.000.000   ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 4.000.000 

ԱՄՆ դոլար 1.000 

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



 

 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավորի__ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_______ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Միրզոյան Գևորգ Գրիշայի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

09․09․1993թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Մարտունու շրջ․ գյուղ Ջիվանի 

   

Բնակության վայր        

  

Մարտունու շրջ․ գյուղ Ջիվանի 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուրի 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

«Հաղթանակած Սերունդ» ԵՀԿ նախագահ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          __3 (երեք)__ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ___27․ 02․ 2020թ․ __________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

բնակ․ տուն գ․ Ջիվանի  համատեղ սեփականություն 150մ2 

հողամաս գ․ Ջիվանի  Սեփականություն 3,0 հա 

վարելահող գ․ Ջիվանի  վարձակալություն 0,5 հա 

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

գյուղմթերքների իրացումից 350,000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 50,000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

       ԱՀ ԱԺ պատգամավորի       ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

01.02.2019 թվականից 01.02.2020 թվական                   
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Աղասարյան Մարիա Իվանի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

17․02․1990 

   

Հաշվառման վայր                     

  

ք․ Շուշի Ազատամարտիկների 8 բնակարան 16 

   

Բնակության վայր        

  

ք․ Շուշի Ազատամարտիկների 8 բնակարան 16 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած չեմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

Օրիֆլեյմ ընկերության տնօրեն 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ____3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ____28․ 02․ 2020թ․______________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

բանակարան ք․ Շուշի 

Ազատամարտիկների 8 

բնակարան 16 

համատեղ սեփականություն 84,87 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

ծառայությունների 

մատուցման 

դիմաց 

Օրիֆլեյմ Բոսմետիքս ՍՊԸ 6․788․360 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 1․200․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________  ստորագրություն 



 

 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի     ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Արզումանյան Նունե Արթուրի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 16.03.1989թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Ք. Ասկերան 

Նելսոն Ստեփանյան 6-րդ նրբ., տուն 6 

   

Բնակության վայր        

 Ք. Ասկերան 

Արցախյան 8 

 
   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 Ասկերանի միջն. դպրոց 

ուսուցիչ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          _____3______ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ              ________28.02.2020թ.________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակելի տուն Ք. Ասկերան 

Արցախյան 8 

Համատեղ 

սեփականություն 

128 քառ. մ 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

Ավտոմեքենա HYUNDAI ELANTRA Սեփական 2013թ. 

    

    

    

    

    

https://www.google.com/search?q=HYUNDAI+ELANTRA&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiU_uHJg_nnAhVxDGMBHaQFDK4QkeECKAB6BAgMECc


 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ Ասկերանի միջն դպրոց 1.775.894 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 300.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավորի___   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

______01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը________ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Առաքելյան Դավիթ Էդուարդի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

10․01․1969թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Մարտունու շրջ․ գ․ Եմիշճան 

   

Բնակության վայր        

  

ք․ Ստեփանակերտ Սարդարյան 5 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

Զին․ թոշակառու 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ______28․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

բնակարան ք․ Մարտունու համատեղ սեփականություն 72,73մ2 

 Վ․ Խաչատրյան 2/10   

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

ավտոմեքենա Opel Zafira սեփականատեր 1999թ․ 

    

    

    

    

    



Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

թոշակ Զին․ կոմիսարիատ 960․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 200․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի       ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.        
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Մովսիսյան Վարդուշ Սարգիսի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 22.09.1975թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 ԱՀ Քաշաթաղի շրջ. 

Ք. Բերձոր 

   

Բնակության վայր        

 ԱՀ Քաշաթաղի շրջ. 

Ք. Բերձոր 

   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի 

աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի 

վարիչ 

 
 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          _____4______ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _______27.02.2020թ.________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակարան ԱՀ Քաշաթաղի շրջ. 

Ք. Բերձոր 

Համատեղ 

սեփականություն 

82 քառ. մ 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ ԱՀ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի 

աշխատակազմի 

3.570.812 ՀՀ դրամ 

 ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի ք. Բերձորի 

թիվ 1 միջն. դպրոց 

177.355 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 1.000.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 



                                      Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավոր___  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Պետրոսյան Վարուժան Ռոբերտի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

15․04․1963թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

ք․ Ստեփանակերտ 

   

Բնակության վայր        

  

ք․ Ստեփանակերտ Սպանդարյան փ․ տ․ 29 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

ԱՀ բնապահպանության նախարարություն 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)___ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ______28․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

    

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

թոշակ Պ․Բ․ 600․000 ՀՀ դրամ 

աշխատավարձ ԱՀ կառավարություն 1․020․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

       ԱՀ ԱԺ պատգամավորի        ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը     
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Գրիգորյան Ռուզաննա Ռաֆայելի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 22․02․1984 թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

ք․ Ստեփանակերտ Ազատամարտիկների փ․ շ․ 37 

բն․ 7 

   

Բնակության վայր        

  

ք․ Ստեփանակերտ Մխիթար Գոշ 7ա 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

Ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

չեմ աշխատում 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ___3 (երեք)__ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ___27․ 02․ 2020 թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակ․ տուն ք․ Ստեփանակերտ համատեղ սեփականություն  62մ2 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

ավանդ Արցախբանկ ՓԲԸ 730․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 500․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի    ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.        
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Սարգսյան Վիլեն Համլետի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 17.09.1976թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 Ք. Ստեփանակերտ 

Ազատամարտիկների 50/5 

   

Բնակության վայր        

 Գևորգ Չաուշի 15 

   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 «Վիլեն Սարգսյան» ՍՊԸ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3_____ էջից          __________________________  
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Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Բնակարան Ք. Ստեփանակերտ 

Ազատամարտիկների 

50/5 

Համատեղ 

սեփականություն 

45.82 քառ. մ 

Բնակարան Գևորգ Չաուշի 15 Համատեղ 

սեփականություն 

107.41 քառ. մ 

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

Բեռնատար 

ավտոմեքենա 

Կամազ - 55111 Սեփական  1990թ. 

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ «Վիլեն Սարգսյան» ՍՊԸ 100.000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 2.000.000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ ԱԺ պատգամավորի__   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը______ 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Աղասարյան Վլադիմիր Նիկոլայի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

18․01․1963թ․ 

   

Հաշվառման վայր                     

  

Ասկերանի շրջ․ գ․ Խնձրիստան 

   

Բնակության վայր        

  

գ․ Խնձրիստան 

   

Ընտանեկան դրություն           

  

ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

ֆերմեր 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          _____3______ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _______28․ 02․ 2020թ․ ______ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

բնակելի տուն գ․ Խնձրիստան համատեղ սեփականություն 348,61մ2 

պահեստի շենք  սեփականություն 277,48մ2 

ծածկոց  սեփականություն 251,16մ2 

արհեստանոց  սեփականություն 184,52մ2 

մեքենաների 

արհեստանոց 

 սեփականություն 329,44մ2 

վարելահող Ասկերանի շրջ․ 

Դարբնոց 

վարեկահող 311,5 հա 

արոտավայր  վարեկահող 94,0 հա 
 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

մարդատար մեքենա Տոյոտա-ռաներ սեփական 2006թ․ 

 ՈՒԱԶ սեփական 1989թ․ 

 ՈՒԱԶ սեփական 2001թ․ 

տրակտոր «Բելառուս-

80» 

T-80 սեփական 1990թ․ 

տրակտոր «Կիրովեց» K-701 սեփական 1988թ․ 

    



Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

գյուղմթերք Գյուղմթերքների իրացումից 8․500․000 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 6․000․000 

ԱՄՆ դոլար 2․000 

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՀ ԱԺ պատգամավորի    ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

  01.02.2019 – 01.02.2020թթ.        
 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 Հակոբյան Հակոբ Գրիշայի 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 14.05.1972թ. 

   

Հաշվառման վայր                     

 ԱՀ ք. Ստեփանակերտ 

Վ. Սարոյան 6/21 

 

   

Բնակության վայր        

 ԱՀ ք. Ստեփանակերտ 

Վ. Սարոյան 6/21 

 
   

Ընտանեկան դրություն           

 Ամուսնացած եմ 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 ԱՀ  Ան. ՀԹԴ ՓԲԸ 

Հանձնաժողովի նախագահ 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          ______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               ___  ___28.02.2020թ.________ 
 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

    

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

Ավտոմեքենա WOLKSVAGEN 

PASSAT 

Սեփական 2006թ. 

    

    

    

    

    



 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  

 



 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ Ան ՀԹԴ ՓԲԸ 7.586.936 ՀՀ դրամ 

Աշխատավարձ «Թ. Քամալյանի անվան պետական 

բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ 

245.280 ՀՀ դրամ 

Աշխատավարձ ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն 

196.455 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 18.500.000 

ԱՄՆ դոլար 12.000 

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


