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Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների պահանջները՝ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմ-

բերի 28-ի «Շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինների կողմից՝ հարկման 

օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների, դրանց սեփականատերերի կամ լիզինգա-

ռուների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների գրանցման (հաշվառման) տվյալների և 

դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 

տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 1210-Ն որոշման 

(այսուհետ՝ որոշում) հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումը. 

1) որոշման հավելվածի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «Հայաստանի 

Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
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նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպոր-

տային տեսչության համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումները և 

(կամ) տարածքային մարմինները» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրա-

պետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարու-

թյունը» բառերով․ 

2) որոշման հավելվածի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «Հայաստանի 

Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը» բառերով. 

3) որոշման հավելվածի NN 3 և 4 ձևերում «ՀՀ տրանսպորտի, կապի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի ՀՀ 

տրանսպորտային տեսչության_____________________________ կառուցվածքային 

ստորաբաժանման կամ ______________________ տարածքային մարմնի ղեկավար» 

բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանման 

ղեկավար» բառերով․ 

4) որոշման հավելվածի N 5 ձևում «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, 

կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի» 

բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության» բառերով, իսկ 1-ին և 3-րդ կետերում 

«նստատեղ ունեցող» բառերից հետո լրացնել «(ներառյալ վարորդի նստատեղը)» 

բառերը․ 

5) որոշման հավելվածի NN 1 և 2 ձևերը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ սույն որոշման հավելվածով հաստատվող NN 1 և 2 ձևերով 

նախատեսված՝ տրանսպորտային միջոցի սեփականության գրանցման կամ սեփա-

կանության դադարեցման հիմք հանդիսացող գործարքի տեսակի վերաբերյալ 
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տեղեկությունը հասանելի է լինելու սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո փաստացի 

ծագող իրավահարաբերությունների դեպքում։  

3․ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող երեսուներորդ օրը: 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

            ՎԱՐՉԱՊԵՏ       Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ 
 Երևան  
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