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N 85-Ն

ՀՐԱՄԱՆ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ
ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2011
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 168-Ն ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական
անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի
պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2րդ մասի 1-ին կետով.
Հրամայում եմ՝
1. Հաստատել.
1) իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի
տեղեկություններից օգտվելու կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման մասին պետական միասնական
գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
3) կուսակցության պետական գրանցման մասին պետական միասնական
գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի.
4) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության պետական գրանցման մասին
պետական միասնական գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 4
հավելվածի.
5) բաժնետիրական ընկերության պետական գրանցման մասին պետական միասնական
գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 5 հավելվածի.
6) համատիրության պետական գրանցման մասին պետական միասնական
գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 6 հավելվածի.
7) հասարակական միավորման, հասարակական, կրոնական արհեստակցական
կազմակերպությունների, նոտարական պալատի, փաստաբանների պալատի և
ինքնակառավարվող կազմակերպության պետական գրանցման մասին պետական
միասնական գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 7 հավելվածի.
8) հիմնադրամի պետական գրանցման մասին պետական միասնական
գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 8 հավելվածի.
9) իրավաբանական անձանց միության, արհեստակցական կազմակերպությունների
միության, գործատուների միության պետական գրանցման մասին պետական միասնական
գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 9 հավելվածի.
10) կոոպերատիվի (առևտրային) պետական գրանցման մասին պետական միասնական
գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 10 հավելվածի.
11) կոոպերատիվի (սպառողական) պետական գրանցման մասին պետական
միասնական գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 11 հավելվածի.

12) պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության պետական գրանցման մասին պետական միասնական
գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի ձևը` համաձայն N 12 հավելվածի.
13) նոր ստեղծվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման արդյունքում տրվող
քաղվածքի ձևը` համաձայն N 13 հավելվածի:
(1-ին կետը լրաց. 16.12.16 N 591-Ն)
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 17-ի «Իրավաբանական անձանց պետական միասնական
գրանցամատյանի տեղեկությունների տրամադրման վերաբերյալ տեղեկանքների ձևերը
հաստատելու մասին» N 168-Ն հրամանը։
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:
Հ. Թովմասյան
Հավելված 1
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ԿԱՐԳ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ
I. Տեղեկությունների տրամադրումը
1. Սույնով կարգավորվում են պետական միասնական գրանցամատյանի
տեղեկություններից օգտվելու, ներառյալ գրանցված իրավաբանական անձի
կանոնադրության պատճենը տրամադրելու պայմանները:
2. Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները բաց են համընդհանուր
ծանոթացման համար: Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները,
ներառյալ գրանցված իրավաբանական անձանց կանոնադրությունները հասանելի են
տեղեկատվական համակարգի միջոցով գործակալության պաշտոնական կայքից` օրենքով
նախատեսված դեպքում և չափով պետական տուրքը վճարելու պայմանով, իսկ
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց
առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի
պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ
մասով նախատեսված դեպքում՝ առանց վճար վճարելու:
3. Պետական միասնական գրանցամատյանի մասնակի տեղեկությունները
(իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, պետական գրանցման
տարին, ամիսը, օրը, իրավաբանական անձի գրանցման համարը, իրավաբանական անձի
հիմնադիրները, իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին
տեղեկությունները) տրամադրվում են առանց պետական տուրք վճարելու: Նոր ստեղծվող
իրավաբանական անձի պետական գրանցման արդյունքում տրվում է քաղվածք:
(3-րդ կետը լրաց. 16.12.16 N 591-Ն)
3.1 Օտարերկրյա իրավաբանական անձի ռեդոմիցիլացված լինելու դեպքում տրվող
քաղվածքը, ի լրումն սույն հրամանի NN 4-13 Հավելվածներում թվարկված
տեղեկությունների, բովանդակում է ռեդոմիցիլացման մասին հետևյալ տեղեկությունները.
1) օտարերկրյա պետությունում գրանցման համարը,
2) օտարերկրյա պետությունում գրանցման ամսաթիվը,
3) օտարերկրյա պետության գրանցումից դուրս գալու ամսաթիվը,
4) օտարերկրյա իրավաբանական անձի և այդ անձի կողմից իրականացվող
գործունեության տեսակների դասակարգման, կոդավորման մասին տվյալներ՝ առկայության
դեպքում,
5) օտարերկրյա իրավաբանական անձի հարկ վճարողի և սոցիալական վճարների
պարտավորվածությամբ ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ տվյալներ՝ առկայության
դեպքում:

(3.1-ին կետը լրաց. 01.10.18 N 516-Ն)
4. Մասնակի տեղեկատվության (իրավաբանական անձի անվանման և
կազմակերպաիրավական ձևի, պետական գրանցման տարվա, ամսվա, օրվա,
իրավաբանական անձի գրանցման համարի, հարկ վճարողի հաշվառման համարի,
իրավաբանական անձի հիմնադիրների) ցանկացած պահանջի դեպքում անձին
տրամադրվում է մասնակի տեղեկատվության ամբողջական տեղեկատվությունը, անկախ
դիմումով հայցվող տեղեկատվության ծավալից: Մասնակի տեղեկատվություն տրամադրելու
համար դիմելու դեպքում, համապատասխան քաղվածք տրամադրելու հետ մեկտեղ
տեղեկացվում է անձանց, որ տեղեկատվությունը հասանելի է առցանց՝ http://www.eregister.am կայքից, առանց վճարման կամ որևէ այլ հավելյալ պահանջի:
5. Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ներառյալ
իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները տրամադրվում են
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված չափով
պետական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո, իսկ «Իրավաբանական անձանց
պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների,
հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքում՝ առանց վճար
վճարելու:
6. Պահանջվող տեղեկությունները, ներառյալ իրավաբանական անձի կանոնադրության
պատճենն ստանալու համար դիմումում պետք է նշված լինի իրավաբանական անձի
(անձանց) ճշգրիտ անվանումը կամ պետական գրանցման համարը կամ հարկ վճարողի
հաշվառման համարը: Դիմումը կարող է հավելյալ պարունակել իրավաբանական անձը
նույնականացնող այլ տվյալներ:
II. Տեղեկությունների տրամադրումը սպասարկման գրասենյակներից
7. Անձի պահանջով մասնակի տեղեկությունները կամ ամբողջական տեղեկությունները
էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով կամ թղթային կրիչի վրա գործակալության աշխատակցի
հաստատած պատճենի ձևով կարող են տրամադրվել գործակալության սպասարկման
գրասենյակներից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափով
վճար վճարելու պայմանով, իսկ «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման,
իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ
ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքում՝ առանց վճար վճարելու: Այդ դեպքում
անձը ներկայացնում է տեղեկություններ ընկերության մասին (անվանումը կամ գրանցման
համարը) և վճարի կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, ինչպես նաև ստորագրում է
գործակալության կողմից կազմվող դիմումը:
8. Դիմում ներկայացնելիս կամ տեղեկատվական համակարգի միջոցով
համապատասխան դիմումը կազմելիս դիմողից պարտադիր կերպով ճշտվում է
իրավաբանական անձի կանոնադրության պատճենի տրամադրման անհրաժեշտությունը, և
կանոնադրության պատճենը պահանջելու դեպքում այդ մասին գրառում կատարվում
դիմումի մեջ:
9. Եթե անձը չի պահանջում իրավաբանական անձի կանոնադրության պատճենը, ապա
համապատասխան քաղվածքը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի
գործակալության սպասարկման և փաստաթղթերի ընդունման բաժնի (այսուհետ՝
սպասարկման բաժնի) աշխատակցի կողմից, դիմումը և կից պետական տուրքի վճարումը
հավաստող փաստաթուղթը ներկայացնելուց հետո անմիջապես: Սպասարկման բաժնի
աշխատակիցը ստորագրում է քաղվածքը, ինչպես նաև քաղվածքը որպես էլեկտրոնային
փաստաթուղթ հասանելի է դառնում համացանցում՝ http://www.e-register.am կայքում
համապատասխան 12-նիշանոց գաղտնաբառը մուտքագրելու պայմանով:
10. Ամբողջական կամ մասնակի տեղեկությունները տրամադրում է գործակալությունը
դիմումը ստանալուց հետո` անմիջապես:
III. Տեղեկությունների տրամադրումն առցանց

11. Գործակալության կայքից տեղեկատվական համակարգի միջոցով յուրաքանչյուր անձ
կարող է իրականացնել իրավաբանական անձանց մասին տեղեկությունների փնտրում՝
մուտքագրելով իրավաբանական անձի անվանումը, իրավաբանական անձի հիմնադրի կամ
մասնակցի կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը, հանրային
ծառայության համարանիշը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գրանցման համարը:
12. Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները,
ներառյալ իրավաբանական անձի կանոնադրության պատճենը, ֆիզիկական և
իրավաբանական անձինք էլեկտրոնային եղանակով կարող են ստանալ պետական ռեգիստրի
ինտերնետային «www.e-register.am» կայքում տեղադրված գործիքներից որևէ մեկով՝
պետական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո: Պետական տուրքի վճարումը կատարելուց
հետո պետական ռեգիստրն առցանց ռեժիմով ստուգում է պետական տուրքի վճարման
հավաստիացումը, որից հետո տեղեկություն փնտրողը հնարավորություն է ստանում
էկրանին բացված ցուցումներին համապատասխան գործողություններ կատարելուց հետո
էկրանին ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվության պատկերը, որը կարող է տպագրել,
փոխանցել կամ իր ընտրությամբ օգտագործել օրենսդրությանը չհակասող ցանկացած այլ
ձևով:
(հավելվածը լրաց. 16.12.16 N 591-Ն, 01.10.18 N 516-Ն)
Հավելված 2
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
________________________________________________
Անհատ ձեռնարկատիրոջ անուն, ազգանուն

Պետական հաշվառման համար
Պետական հաշվառման տարի, ամիս, ամսաթիվ
Կրկին հաշվառման տարի, ամիս, ամսաթիվ
Հարկ վճարողի հաշվառման համար
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար
Սոցիալական քարտի համար
Սոցիալական քարտից հրաժարվել է (տեղեկանք համար N)
Քաղաքացիություն
Անձնագրային տվյալներ
Հաշվառման վայր
Բնակության վայր
Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու
Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակ(ներ)
Հեռախոսահամար(ներ)

Ֆաքս
Էլեկտրոնային փոստ
Կապի այլ միջոցներ
Հաշվառումից հանված է տարի, ամիս, ամսաթիվ
Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
Հավելված 3
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական տեսակ(ներ)ը` (ըստ տգդի)___________________________________
__________________________________________________________________________
_______
Գտնվելու վայրը __________________
Նախկին գտնվելու վայրը__________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու
ավարտը___________________________________________
Լուծարման հանձնաժողովի
կազմը____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ
մասին________________________

Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ
Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
____________
___________________________________
Իրավանախորդ(ներ)ի անվանումը և գրանցման համարը _________________
_________________
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների և
հիմնարկների մասին (անվանումը և հաշվառման համար)
__________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
հաշվառման
համար/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի
Բնակության,
համարը կամ նշում
Գրանցահաշվառման
քարտից հրաժարվելու
մատյանում
Պաշտոնը
վայրը/
մասին և
գրառման
գտնվելու
համապատասխան
ամսաթիվ
վայրը
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն
գրառվում:
Մշտական գործող ղեկավար մարմնի անդամներ
Սոցիալական քարտի համարը
կամ նշում քարտից
Բնակության,
Անուն,
Անձնագրային
հրաժարվելու մասին և
Պաշտոնը հաշվառման
ազգանուն
տվյալներ
համապատասխան տեղեկանքի
վայրը
համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ
Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
Հավելված 4
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

Գրանցամատյանում
գրառման
ամսաթիվ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
__________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական տեսակ(ներ)ը` (ըստ տգդի)___________________________________
__________________________________________________________________________
_______
Գտնվելու վայրը_____________________________
Նախկին գտնվելու վայրը __________________
Տեղեկություններ կանոնադրական կապիտալի չափի մասին
Կանոնադրական կապիտալը ՀՀ դրամով`
_______________________________________________
Կանոնադրական կապիտալի նախկին չափը ՀՀ դրամով`
__________________________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու ավարտը
____________________________________________
Լուծարման հանձնաժողովի կազմը
____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ մասին
_________________________
Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ
Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
____________
___________________________________________________________________
Իրավանախորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման
համարը
_________________________________________________________________________
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների և
հիմնարկների մասին (անվանումը և հաշվառման
համար)__________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար
Անձնագրային
Անուն,
տվյալներ/պետական
ազգանուն/
հաշվառման
անվանում
համար/պետական
գրանցման համար

Բնակության,
Սոցիալական քարտի
Գրանցահաշվառման
համարը կամ նշում
մատյանում
Պաշտոնը
վայրը/
քարտից հրաժարվելու
գրառման
գտնվելու
մասին և
ամսաթիվ
վայրը

համապատասխան
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն
գրառվում:
Հիմնադիրների կազմը և տեղեկություններ նրանց վերաբերյալ
Հիմնադիրներ
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի համարը կամ
Բնակության,
նշում քարտից հրաժարվելու մասին և
հաշվառման վայրը/
համապատասխան տեղեկանքի
գտնվելու վայրը
համարը/ՀՎՀՀ

Մասնակիցներ

Սոցիալական
Իրավաբանական
քարտի
անձի մասնակից
Անձնա- համարը կամ
դառնալու,
գրային նշում քարտից Բնակության, մասնակցության
ԳրանցաԱնուն,
Բաժնեմասի Բաժնե- Բաժնեմասի
տվյալներ/ հրաժարվելու հաշվառման
չափի
մատյանում
ազգանուն/
չափը ՀՀ մասի նկատմամբ
պետական մասին և վայրը/գտնվելու փոփոխության և
գրառման
անվանում
դրամով
չափը նշումները
գրանցման համապավայրը
մասնակցությունը
ամսաթիվ
համար
տասխան
դադարեցնելու
տեղեկանքի
տարին, ամիսը,
համարը/ՀՎՀՀ
ամսաթիվը

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ
Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
Հավելված 5
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
__________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական
տեսակ(ներ)ը`_____________________________________________
__________________________________________________________________________
_______
Գտնվելու վայրը __________________________________________________
Նախկին գտնվելու վայրը __________________________________________
Տեղեկություններ կանոնադրական կապիտալի չափի մասին
Կանոնադրական կապիտալը ՀՀ դրամով`______________________________
Կանոնադրական կապիտալի նախկին չափը ՀՀ
դրամով`______________________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու ավարտը
___________________________________________
Լուծարման հանձնաժողովի
կազմը____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ
մասին________________________
Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ
Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
____________
___________________________________
Իրավանախորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
___________
__________________________________________________________________________
_______
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների և
հիմնարկների
մասին (անվանումը և հաշվառման համար)____________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
հաշվառման
համար/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի
Բնակության,
համարը կամ նշում
Գրանցահաշվառման
քարտից հրաժարվելու
մատյանում
Պաշտոնը
վայրը/
մասին և
գրառման
գտնվելու
համապատասխան
ամսաթիվ
վայրը
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն
գրառվում:
Հիմնադիր(ներ)
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի համարը կամ
Բնակության,
նշում քարտից հրաժարվելու մասին և
հաշվառման վայրը/
համապատասխան տեղեկանքի
գտնվելու վայրը
համարը/ՀՎՀՀ

Բաժնետեր(եր)
Եթե բաժնետեր է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի
Հանրապետության համայնքը
Իրավաբանական անձի
Պետական
մասնակից դառնալու,
Իրավաբանական անձի
Պետության կամ
կառավարման
մասնակցության չափի
մասնակից դառնալու
համայնքի
լիազորված մարմնի
փոփոխության և
հիմք համարվող
մասնակցության
կամ համայնքի
մասնակցությունը
իրավական ակտի լրիվ
չափը
անվանումը
դադարեցնելու տարին, ամիսը,
անվանումը
ամսաթիվը

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ
Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
Հավելված 6
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.

____________________________________________________
(Իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական
տեսակ(ներ)ը`_____________________________________________
__________________________________________________________________________
______
Գտնվելու վայրը __________________
Նախկին գտնվելու վայրը __________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու
ավարտը___________________________________________
Լուծարման հանձնաժողովի
կազմը____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ
մասին________________________
Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ
Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
____________
Իրավանախորդ(ներ)ի անվանումը և գրանցման համարը _________________
_________________
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների և
հիմնարկների մասին (անվանումը և հաշվառման
համար)__________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
հաշվառման
համար/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի
Բնակության,
համարը կամ նշում
Գրանցահաշվառման
քարտից հրաժարվելու
մատյանում
Պաշտոնը
վայրը/
մասին և
գրառման
գտնվելու
համապատասխան
ամսաթիվ
վայրը
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն
գրառվում:
Համատիրության կազմում ընդգրկված բազմաբնակարան շենքերի վերաբերյալ տեղեկություններ

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ

Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
Հավելված 7
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
____________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական
տեսակ(ներ)ը`_____________________________________________
__________________________________________________________________________
_______
Գտնվելու վայրը ___________________________
Նախկին գտնվելու վայրը __________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու ավարտը
____________________________________________
Լուծարման հանձնաժողովի կազմը
____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ մասին
_________________________
Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ

Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
____________
Իրավանախորդ(ներ)ի անվանումը և գրանցման համարը _________________
_________________
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների
և
հիմնարկների մասին (անվանումը և հաշվառման
համար)__________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
հաշվառման
համար/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի
Բնակության,
համարը կամ նշում
Գրանցահաշվառման
քարտից հրաժարվելու
մատյանում
Պաշտոնը
վայրը/
մասին և
գրառման
գտնվելու
համապատասխան
ամսաթիվ
վայրը
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ
տեղեկություններ չեն գրառվում:

Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
գրանցման համար

Հիմնադիրներ
Սոցիալական քարտի համարը կամ
Բնակության,
նշում քարտից հրաժարվելու մասին և
հաշվառման վայրը/
համապատասխան տեղեկանքի
գտնվելու վայրը
համարը/ՀՎՀՀ

Մասնակիցներ
Սոցիալական
քարտի համարը
Բնակության,
կամ նշում քարտից
Անուն,
Անձնագրային
հաշվառման
հրաժարվելու
ազգանուն/ տվյալներ/պետական
վայրը/
մասին և
անվանում գրանցման համար
գտնվելու
համապատասխան
վայրը
տեղեկանքի
համարը/ՀՎՀՀ

Իրավաբանական
անձի մասնակից
Գրանցամատդառնալու,
յանում
մասնակցությունը
գրառման
դադարեցնելու
ամսաթիվ
տարին, ամիսը,
ամսաթիվը

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ
Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
Հավելված 8
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
____________________________________________________
(Իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական
տեսակ(ներ)ը`_____________________________________________
__________________________________________________________________________
_______
Գտնվելու վայրը ____________________________
Նախկին գտնվելու վայրը __________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու ավարտը
___________________________________________
Լուծարման հանձնաժողովի
կազմը____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ
մասին________________________
Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ
Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման
համարը _______________ _____________________
Իրավանախորդ(ներ)ի անվանումը և գրանցման համարը _________________
_________________
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների
և
հիմնարկների մասին (անվանումը և հաշվառման
համար)__________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար

Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
հաշվառման
համար/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի
Բնակության,
համարը կամ նշում
Գրանցահաշվառման
քարտից հրաժարվելու
մատյանում
Պաշտոնը
վայրը/
մասին և
գրառման
գտնվելու
համապատասխան
ամսաթիվ
վայրը
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ
տեղեկություններ չեն գրառվում:
Հիմնադիրներ
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի համարը կամ
Բնակության,
նշում քարտից հրաժարվելու մասին և
հաշվառման վայրը/
համապատասխան տեղեկանքի
գտնվելու վայրը
համարը/ՀՎՀՀ

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ
Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
Հավելված 9
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
____________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»

Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական
տեսակ(ներ)ը`_____________________________________________
__________________________________________________________________________
_______
Գտնվելու վայրը __________________
Նախկին գտնվելու վայրը __________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու
ավարտը___________________________________________
Լուծարման հանձնաժողովի
կազմը____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ
մասին________________________
Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ
Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
____________
___________________________________
Իրավանախորդ(ներ)ի անվանումը և գրանցման համարը _________________
_________________
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների
և
հիմնարկների մասին (անվանումը և հաշվառման համար)
_________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
հաշվառման
համար/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի
համարը կամ նշում
Բնակության,
Գրանցաքարտից հրաժարվելու
հաշվառման մատյանում
Պաշտոնը
մասին և
վայրը/գտնվելու գրառման
համապատասխան
վայրը
ամսաթիվ
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ
տեղեկություններ չեն գրառվում:
Հիմնադիր(ներ)
Պետական գրանցման համար

Անվանում

Անվանում

Պետական
գրանցման
համար

ՀՎՀՀ

Գտնվելու վայրը

Մասնակիցներ
Մասնակից դառնալու և
Գտնվելու
Գրանցամատյանում
ՀՎՀՀ
մասնակցությունը դադարեցնելու
վայրը
գրառման ամսաթիվ
տարին, ամիսը, ամսաթիվը

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ
Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
Հավելված 10
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
____________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական տեսակ(ներ)ը` (ըստ տգդ-ի)
___________________________________
Գտնվելու վայրը
___________________________________________________________________
Նախկին գտնվելու վայրը
____________________________________________________________
Տեղեկություններ բաժնային ֆոնդի չափի մասին
բաժնային ֆոնդը ՀՀ դրամով`____________________________________________
բաժնային ֆոնդի նախկին չափը ՀՀ դրամով`______________________________
անբաժանելի ֆոնդը ՀՀ դրամով`_________________________________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու ավարտը
____________________________________________

Լուծարման հանձնաժողովի կազմը
____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ մասին
_________________________
Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ
Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
____________
Իրավանախորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման
համարը __________________________________________________________
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների և
հիմնարկների մասին (անվանումը և հաշվառման համար)
__________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
հաշվառման
համար/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի
համարը կամ նշում
Բնակության,
Գրանցաքարտից հրաժարվելու
հաշվառման մատյանում
Պաշտոնը
մասին և
վայրը/գտնվելու գրառման
համապատասխան
վայրը
ամսաթիվ
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն
գրառվում:
Հիմնադիր(ներ)
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի համարը կամ
Բնակության,
նշում քարտից հրաժարվելու մասին և
հաշվառման վայրը/
համապատասխան տեղեկանքի
գտնվելու վայրը
համարը/ՀՎՀՀ

Անդամներ

Իրավաբանական
Սոցիալական
անձի մասնակից
քարտի համարը
դառնալու,
կամ նշում
Բնակության,
մասնակցության
Փայի ԳրանցաԱնուն,
Անձնագրային
քարտից
հաշվառման
չափի
Փայի չափը մատյանում
ազգանուն/ տվյալներ/գրանցման հրաժարվելու
վայրը/
փոփոխության և չափը ՀՀ
գրառման
անվանում
համար
մասին և
գտնվելու
մասնակցությունը
դրամով ամսաթիվ
համապատասխան
վայրը
դադարեցնելու
տեղեկանքի
տարին, ամիսը
համարը/ՀՎՀՀ
ամսաթիվը

Պետական միասնական գրանցամատյանում կոոպերատիվի անդամների կազմի մասին
նոր տեղեկությունները գրառվել են . . .0000թ-ին գրանցված կանոնադրությունում առկա
տվյալներից
Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ
Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
____________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական տեսակ(ներ)ը` (ըստ տգդի)__________________________________
Գտնվելու վայրը
__________________________________________________________________
Նախկին գտնվելու վայրը
___________________________________________________________
Տեղեկություններ բաժնային ֆոնդի չափի մասին
բաժնային ֆոնդը ՀՀ
դրամով`_________________________________________________________
բաժնային ֆոնդի նախկին չափը ՀՀ
դրամով`___________________________________________
անբաժանելի ֆոնդը ՀՀ
դրամով`______________________________________________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու ավարտը
____________________________________________

Լուծարման հանձնաժողովի կազմը
____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ մասին
_________________________
Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ
Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
____________
Իրավանախորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման
համարը __________________________________________________________
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների
և
հիմնարկների մասին (անվանումը և հաշվառման համար)
_________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար
Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
հաշվառման
համար/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի
համարը կամ նշում
Բնակության,
Գրանցաքարտից հրաժարվելու
հաշվառման մատյանում
Պաշտոնը
մասին և
վայրը/գտնվելու գրառման
համապատասխան
վայրը
ամսաթիվ
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ
տեղեկություններ չեն գրառվում:

Անուն,
ազգանուն/
անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
գրանցման համար

Հիմնադիր(ներ)
Սոցիալական քարտի համարը կամ
Բնակության,
նշում քարտից հրաժարվելու մասին և
հաշվառման վայրը/
համապատասխան տեղեկանքի
գտնվելու վայրը
համարը/ՀՎՀՀ

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ
Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝ __________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»
Հավելված 12
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
____________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Նախկին անվանումը ___________________________________________________
(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը ____________________________________________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Հիմնադրման տարի «____________» թ.
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Հիմնադրման եղանակ ____________________________
Կարգավիճակ ____________________________________
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ________________________
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) ________________
Գործունեության հիմնական տեսակ(ներ)ը (ըստ տգդի)`_____________________________
__________________________________________________________________________
_______
Գտնվելու վայրը
___________________________________________________________________
Նախկին գտնվելու
վայրը____________________________________________________________
Տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին՝
Լուծարման գործընթացի սկիզբն ու
ավարտը___________________________________________
Լուծարման հանձնաժողովի
կազմը____________________________________________________
Գործունեության (գոյության) դադարման դեպքում՝ նշում այդ
մասին________________________
Տեղեկություններ իրավահաջորդության/իրավանախորդության վերաբերյալ
Իրավահաջորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման համարը
____________
Իրավանախորդ(ներ) իրավաբանական անձի(անց) անվանումը և գրանցման
համարը __________________________________________________________
Տեղեկություններ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների
և
հիմնարկների մասին (անվանումը և հաշվառման համար)
_________________________________
Գործադիր մարմնի ղեկավար

Անուն,
ազգանուն/
Անվանում

Անձնագրային
տվյալներ/պետական
հաշվառման
համար/պետական
գրանցման համար

Սոցիալական քարտի
համարը կամ նշում
Բնակության,
Գրանցաքարտից հրաժարվելու
հաշվառման մատյանում
Պաշտոնը
մասին և
վայրը/գտնվելու գրառման
համապատասխան
վայրը
ամսաթիվ
տեղեկանքի համարը

Պետական միասնական գրանցամատյանում գործադիր մարմնի ղեկավարի
լիազորությունների կամ դրանց դադարման ժամկետների վերաբերյալ
տեղեկություններ չեն գրառվում:
Հիմնադիր
Պետական կառավարման լիազորված
մարմնի կամ համայնքի անվանումը

Գրանցման հիմք համարվող
իրավական ակտի լրիվ անվանումը

Գրանցամատյանում
գրառման
ամսաթիվ

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ
Գրանցման ամսաթիվ

Փոփոխություններ

Քաղվածքը տրամադրող՝__________________
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ «__» «__________»

Հավելված N 13
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի
2013 թվականի մայիսի 13-ի
N 85-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ
ՔԱՂՎԱԾՔ N __ առ .__.__. ___թ.
__________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

Գրանցման համարը _________________
Գրանցման ամսաթիվը «_________________»
Գործունեության ժամկետ «__________________»
Իրավաբանական անձի կոդը (ՁԿԴ) ______
Իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)_____________
Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը
Իրավաբանական անձի գործունեության ժամկետը
Իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալները
Այլ տեղեկություններ (ըստ կազմակերպական-իրավական ձևի)
Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ` «__» «__________»
Քաղվածքը տրամադրող` __________________
Կ.Տ.
(հավելվածը լրաց. 16.12.16 N 591-Ն)

