
 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___ԱՀ Նախագահի___     ԹԵԿՆԱԾՈՒԻԳՈՒՅՔԻԵՎԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
                                      Ընտրությանանվանում 

 

_____01․02․2019 թվականից 01․02․2020 թվականը_____ 
 Հաշվետուժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուիազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

Բալասանյան Վիտալի Միխայիլի 

   

Ծննդյանօր, ամիս,տարեթիվ                 

  

05․03․1959թ․ 

   

Հաշվառմանվայր                     

  

Ք․ Ասկերան, Դանիելյան 25 

   

Բնակությանվայր        

  

Ք․ Ասկերան, Դանիելյան 25 

   

Ընտանեկանդրություն           

  

ամուսնացած 

   

Աշխատանքիվայր, 

զբաղեցրածպաշտոն   

 Չեմ աշխատում 

 

 

 

 

Հայտարարագիրըբաղկացածէ___3 (երեք)___էջից          __________________________  
ստորագրություն 

 

Հայտարարագրիներկայացմանօր, ամիս, տարեթիվ______28․ 02․ 2020թ․ _________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ինէջիլրացմանուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻԳՈՒՅՔԻԵՎԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ»բառերիցառաջլրացվումէհամապատասխան

ընտրությանանվանումը: 

2. Որպեսհաշվետուժամանակաշրջանլրացվումէգրանցմանփաստաթղթերիներկայացմանժ

ամկետիամսվանընախորդող12 ամիսներըներառողամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուիազգանուն, անուն, հայրանուն» տողումլրացվումէթեկնածուիազգանունը, 

անունըևհայրանունը: 

4. «Ծննդյանօր, ամիս, տարեթիվ» տողումլրացվումէթեկնածուիծննդյանօրը, 

ամիսըևտարեթիվը: 

5. «Հաշվառմանվայր» 

տողումլրացվումէբնակչությանպետականռեգիստրումթեկնածուիհաշվառմանվայրը: 

6. «Բնակությանվայր» տողումլրացվումէթեկնածուիբնակությանվայրիհասցեն: 

7. «Ընտանեկանդրություն» տողումլրացվումէթեկնածուիընտանեկանդրությունը: 

8. «Աշխատանքիվայր, զբաղեցրածպաշտոն» 

տողումլրացվումէթեկնածուիաշխատանքիվայրիլրիվանվանումըևզբաղեցրածպաշտոնը: 

9. «Հայտարարագիրըբաղկացածէ» տողումլրացվումէհայտարարագրիթերթերիթիվը: 

10. «Հայտարարագրիներկայացմանօր, ամիս, տարեթիվ» 

տողումլրացվումէհայտարարագիրըընտրականհանձնաժողովներկայացնելուօրը, 

ամիսըևտարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ԱՆՇԱՐԺԳՈՒՅՔ 

 

Գույքիտեսակ Անշարժգույքիգտնվելուվայր 
Գույքինկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսիմետր, 

հողամասիդեպքում` 

հեկտար 

Բնակելի տուն  

Ք․ Ասկերան, Դանիելյան 

25 

համասեփականատեր 540քառ․մ․ 

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺԵՎՇԱՐԺԱԿԱՆԳՈՒՅՔԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄՉՆՇՎԱԾԵՎ 8000000 

ՀՀԴՐԱՄԸԿԱՄԴՐԱՆՀԱՄԱՐԺԵՔԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեքգույքիանվանում Թանկարժեքգույքիարժեքը Թանկարժեքգույքիարժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

__________________________ 
ստորագրություն 

Գույքիտեսակ Շարժականգույքիմակնիշևսերիա 
Գույքինկատմամբ 

իրավունք 
Թողարկմանտարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդէջիլրացմանուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺԳՈՒՅՔ»բաժնումլրացվումենգրանցմանհամարփաստաթղթերիներկայացմանա

մսվա 1-ի 

դրությամբթեկնածուինսեփականությանևայլգույքայինիրավունքովպատկանողանշարժգույք

իվերաբերյալտվյալները: 

  

1. «Գույքիտեսակ» 

սյունակումլրացվումէթեկնածուինսեփականությանևայլգույքայինիրավունքովպատկանո

ղանշարժգույքիտեսակը (հողամաս, ընդերքիմաս, մեկուսիջրայինօբյեկտ, անտառ, 

շենքևշինություն, հողինամրակայվածայլանշարժգույք): 

2.  «Անշարժգույքիգտնվելուվայր» 

սյունակումլրացվումէթեկնածուինսեփականությանևայլգույքայինիրավունքովպատկանո

ղ, համապատասխանտողումնշվածանշարժգույքիգտնվելուհասցեն: 

3. «Գույքինկատմամբիրավունք» 

սյունակումլրացվումէանշարժգույքինկատմամբիրավունքը (միանձնյասեփականություն, 

ընդհանուրհամատեղսեփականություն, ընդհանուրբաժնայինսեփականություն, 

անհատույցօգտագործումկամվարձակալություն): 

4. «Մակերես` քառ. մետր, հողամասիդեպքում`հեկտար» 

սյունակումլրացվումէշենքիևշինության, 

հողինամրակայվածայլանշարժգույքիմակերեսըքառակուսիմետրերով, իսկհողամասի, 

ընդերքիմասի, մեկուսիջրայինօբյեկտի, անտառիդեպքում` հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆԳՈՒՅՔ»բաժնումլրացվումենգրանցմանհամարփաստաթղթերիներկայացմա

նամսվա 1-ի 

դրությամբթեկնածուինսեփականությանևայլգույքայինիրավունքովպատկանողշարժականգո

ւյքիվերաբերյալտվյալները: 

  

1. «Գույքիտեսակ» 

սյունակումլրացվումէթեկնածուինսեփականությանևայլգույքայինիրավունքովպատկանո

ղշարժականգույքիտեսակը (ավտոմոբիլայինտրանսպորտիմիջոց, անվավոր, 

թրթուրավոր, ինքնագնացմեքենակամմեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդայինփոխադրամիջոց, ջրայինփոխադրամիջոցևայլն): 

2. «Շարժականգույքիմակնիշևսերիա» 

սյունակումլրացվումենթեկնածուինսեփականությանևայլգույքայինիրավունքովպատկան

ողհամապատասխանտողումնշվածշարժականգույքիմակնիշըևսերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 

540 i», «ՄերսեդեսԲենց 500 SEL», «Տոյոտա RAV 4» ևայլն): 

3.  «Գույքինկատմամբիրավունք» 

սյունակումլրացվումէշարժականգույքինկատմամբիրավունքը 

(միանձնյասեփականություն, ընդհանուրհամատեղսեփականություն, 

ընդհանուրբաժնայինսեփականություն, 

անհատույցօգտագործումկամվարձակալություն): 

4. «Թողարկմանտարեթիվ» սյունակումլրացվումէշարժականգույքիթողարկմանտարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻԹԱՆԿԱՐԺԵՔԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺԵՎՇԱՐԺԱԿԱՆԳՈՒՅՔԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄՉՆՇՎԱԾԵՎ 8000000 

ՀՀԴՐԱՄԸԿԱՄԴՐԱՆՀԱՄԱՐԺԵՔԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂԳՈՒՅՔ)»բաժնումլրացվումենանշարժևշարժականգույքբաժիններումչնշվածև 

8000000 ՀՀ 

դրամիցկամդրանհամարժեքարտարժույթիցավելիարժեքունեցողգույքիվերաբերյալտվյալներ

ը՝ (գրանցմանհամարփաստաթղթերիներկայացմանամսվա 1-ի դրությամբ): 



 

1. «Թանկարժեքգույքիանվանում» սյունակումլրացվումէթանկարժեքգույքիանվանումը: 

2.  «Թանկարժեքգույքիարժեքը» սյունակումլրացվումէթանկարժեքգույքիարժեքը: 

3.  «Թանկարժեքգույքիարժույթը» սյունակումլրացվումէթանկարժեքգույքիարժույթը: 
  

 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտիտեսակ 
Եկամուտվճարողիանվանումկամազգանուն, 

անունևհայրանուն 

Եկամտիչափ 

(գումար) 
Արժույթիտեսակ 

աշխատավարձ ԱՀ Նախագահի աշխատկազմ 4․780․054 ՀՀ դրամ 

Պարգևավճար Պաշտպանության բանակ 117․600 ՀՀ դրամ 

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆՄԻՋՈՑՆԵՐԸՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒՕՐՎԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթիտեսակ Չափ 

ՀՀ դրամ 2․000․000 

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹԵՎԱՅԼՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերությանանվանում 
Ներդրմանտեսակ 

(բաժնետոմս, փայևայլն) 

Ընկերությունումներդրմանչափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

 __________________ 

ստորագրություն 



 

 

Հայտարարագրի 3-րդէջիլրացմանուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ»բաժնումարտացոլվումենգրանցմանփաստաթղթերիներկայացմանժամկ

ետիամսվանընախորդող12 ամիսներինստացածեկամուտներիմասինտվյալները: 

  

1. «Եկամտիտեսակ» սյունակումլրացվումէթեկնածուիկողմիցստացածեկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձինհավասարեցվածվճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացվածփոխառություններ, տրվածփոխառություններիդիմացստացվածտոկոսներ, 

գույքիօտարումից, վարձակալությունիցստացվածեկամուտներ, 

ձեռնարկատիրականգործունեությունիցստացվածեկամուտներևայլեկամուտներ): 

2. «Եկամուտվճարողիանվանումկամազգանուն, անունևհայրանուն» 

սյունակումլրացվումէթեկնածուինեկամուտվճարածկազմակերպությանանվանումըկամ

ֆիզիկականանձիազգանունը, անունըևհայրանունը: 

3. «Եկամտիչափ (գումար)» 

սյունակիհամապատասխանտողումլրացվումէեկամուտվճարողիկողմից` 

թեկնածուինՀՀդրամով, 

արտարժույթովվճարվածհամապատասխանեկամտիտեսակիչափը: 

4. «Արժույթիտեսակ» սյունակիհամապատասխանտողումնշվումէ «Եկամտիչափ (գումար)» 

սյունակումնշվածգումարի (եկամտի) արժույթիանվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆՄԻՋՈՑՆԵՐԸՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒՕՐՎԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ»բա

ժնումարտացոլվումենգրանցմանհամարփաստաթղթերիներկայացմանամսվա 1-ի 

դրությամբթեկնածուիդրամականմիջոցներիմասինտվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակիհամապատասխանտողումլրացվումէթեկնածուիՀՀդրամով, 

արտարժույթովառկադրամականմիջոցիչափը: 

2. «Արժույթիտեսակ» սյունակիհամապատասխանտողումնշվումէ «Չափ» 

սյունակումնշվածդրամականմիջոցիարժույթիանվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹԵՎԱՅԼՆԵՐԴՐՈՒՄ»բաժնումլրացվումէգրանցմանհամարփաստաթղթերի

ներկայացմանամսվա 1-ի դրությամբարժեթղթերիևայլներդրումներիմասինտվյալները: 

  

1. «Ընկերությանանվանում» սյունակումլրացվումէայնընկերությանանվանումը, 

որտեղկատարվելէներդրումը: 

2. «Ներդրմանտեսակ» սյունակումլրացվումէթեկնածուիձեռքբերածարժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, 

բաժնետոմսևԱրցախիՀանրապետությանօրենքներովարժեթղթերիթվինդասվողայլփաստ

աթուղթ` բացառությամբբանկայինվկայագրի) ևայլներդրումների (բաժնեմասի, 

փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունումներդրմանչափը` տոկոսներով» 

սյունակումլրացվումէթեկնածուիձեռքբերածարժեթղթերիևայլներդրումներիչափըտոկոս

այինարտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 


