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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

(«Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲ ընկերության 16.05.2016թ.-ի  
վարչական բողոքը մերժելու մասին) 

 
Ք. ԵՐԵՎԱՆ                                «04» ՀՈՒLԻՍԻ 2016թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ ի դեմս ՀՀ 

վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

(ներկայումս ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի) հարկային 

և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 15.03.2016թ.-ի թիվ 10/5 

որոշման դեմ «Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲ ընկերության 16.05.2016թ.-ի բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 «Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն կամ Բողոք 

բերած անձ) 16.05.2016թ.-ին բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական մարմինների 

միասնական բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ԿԱ պետական 

եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Գանգատարկման հանձնաժողով)՝ 15.03.2016թ.-ի թիվ 10/5 

որոշման դեմ: Բողոքը մուտքագրվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 16.05.2016թ.-

ին, այնուհետև հասցեագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն, որտեղ մուտքագրվել է 

17.05.2016թ.-ին: 

 Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ չնայած Գանգատարկման հանձնաժողովի 

15.03.2016թ. թիվ 10/5 որոշմամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Կապանի 

տարածքային հարկային տեսչության (այսուհետ՝ Կապանի ՏՀՏ) 23.12.2015թ. ստուգման 

թիվ 5013494 ակտի (այսուհետ՝ Ակտ) 1-ին կետից նվազեցրել է «Շահութահարկի մասին» ՀՀ 
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օրենքի 69-րդ հոդվածին համապատասխան կիրառված տուգանքը` 461.793 ՀՀ դրամի 

չափով, սակայն անփոփոխ է թողել Ակտի մտացածին թվերը, որով լրացուցիչ 

շահութահարկի պարտավորություն է առաջադրվել ընկերությանը: Մասնավորապես, ըստ 

Բողոք բերած անձի, Ընկերության կողմից 2010, 2011, 2012թթ. համար ներկայացված 

շահութահարկի հաշվարկի ներկայացրած թվերի և թիվ 5013494 ակտի ու 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 15.03.2016թ. թիվ 10/5 որոշման թվերի միջև կան 

հակասություններ, որոնք «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածին համապատասխան 

մեկնաբանվում են, ինչպես նաև կիրառվում են հարկ վճարողի օգտին: 

 Արդյունքում խնդրել է անվավեր ճանաչել ՀՀ ֆինանսների նախարարության Կապանի 

ՏՀՏ 23.12.2015թ. ստուգման թիվ 5013494 ակտը և Գանգատարկման հանձնաժողովի 

15.03.2016թ. թիվ 10/5 որոշումը:    

  

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Վարույթի մասնակցի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2016թ.-ի հուլիսի 04-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Ընկերության տնօրեն 

Դավիթ Ալեքսանյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում պնդեց իր բողոքը, ըստ էության չառարկելով հարկային 

մարմնի և Գանգատարկման հանձաժողովի կողմից կիրառված իրավական հիմքերի վերաբերյալ, 

խնդրեց հաշվի առնել, որ գինեգործության ոլորտն ունի առանձնահատկություն և բերքից 

ստացված գինին, որպես կանոն, իրացվում է ոչ թե պատրաստումից, այլ որոշակի 

ժամանակահատվածում հնեցումից հետո: Վերջինս նշեց նաև, որ իր կարծիքով պահակների 

վարձատրությունը չպետք է ներառվեր անմիջականորեն արտադրանքի իրացման հետ կապված 

ծախսերի մեջ: 

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կողմիտեի կողմից 

տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գտնում ենք, որ սույն 

դիմումի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստական 

հանգամանքները. 

- ՀՀ ֆինանսների նախարարի 28.10.2015թ.-ի թիվ 5013494 հանձնարարագրի հիման 

վրա Ընկերությունում իրականացվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային 
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մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման 

ճշտության ստուգում: 

- ստուգման արդյունքներով 23.12.2015թ. Կապանի ՏՀՏ կողմից կազմվել է ստուգման 

թիվ 5013494 ակտը, համաձայն որի, Ընկերությունը 2010, 2011 և 2012թթ.-ի համար 

հարկային մարմնին ներկայացված շահութահարկի տարեկան հաշվարկներում համախառն 

եկամտից նվազեցվող ծախսերի և նվազեցումների գծով ըստ տարիների ավել 

նվազեցումներ է կատարել 2010թ.-ին՝ 1.403.000 ՀՀ դրամի, 2011թ.-ին՝ 2.633.398 ՀՀ 

դրամի և 2012թ.-ին՝ 2.465.934 ՀՀ դրամի չափով՝ խախտելով «Շահութահարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջները, մասնավորապես՝ արտադրանքի 

արտադրության հետ անմիջականորեն կապված ծախսերի չափով համախառն եկամտից 

նվազեցումները կատարվում են տվյալ արտադրանքի իրացմանը համապատասխան: 

Արդյունքում՝ 2010թ.-ի արդյունքներով ավել հարկային վնաս է հաշվարկել 1.403.000 ՀՀ 

դրամի չափով, 2011թ.-ին՝ 3.711.966 ՀՀ դրամի չափով (որից 1.403.000 ՀՀ դրամ 

փոխանցած նախորդ տարվա վնաս) և պակաս հարկվող շահույթ է հաշվարկվել 324.432 ՀՀ 

դրամ, 2012թ.-ին՝ 3.711.966 ՀՀ դրամի չափով (որից 3.711.966 ՀՀ դրամ փոխանցած 

նախորդ տարվա վնաս) և պակաս հարկվող շահույթ է հաշվարկվել 2.465.934 ՀՀ դրամ, 

2013թ.-ին՝ 3.711.966 ՀՀ դրամի չափով (որից 3.711.966 ՀՀ դրամ փոխանցած նախորդ 

տարվա վնաս): 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի համաձայն, հարկային մարմին 

ներկայացված շահութահարկի հաշվարկում սույն օրենքով սահմանված կարգով 

հաշվարկված վնասն ավել ցույց տալու դեպքում ռեզիդենտ հարկ վճարողից գանձվում է 

տուգանք` ավել ցույց տված վնասի 20 տոկոսի չափով, այսինքն սույն գործով տուգանքները 

կազմում են՝ 2010թ.-ի համար 280.600 ՀՀ դրամի և 2011թ. համար՝ 461.793 ՀՀ դրամի 

չափով:  

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.1 հոդվածի համաձայն, հարկային օրենսդրության 

խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում հարկային պարտավորություններ չեն կարող 

առաջանալ, եթե տվյալ խախտումը հայտնաբերվել է այն կատարելու տարվան անմիջապես 

հաջորդող երեք տարին լրանալուց հետո, բացառությամբ «Գույքահարկի մասին» և «Հողի 

հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի: 

Նշված նորմի ուժով Ընկերության մոտ հարկային պարտավորություններ չեն կարող 

առաջանալ 280.600 ՀՀ դրամի չափով: 
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 «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն. «..... հաշվարկները, 

հայտարարագրերը և հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթերն ու 

տեղեկությունները սխալ կազմելու համար հարկ վճարողից (հարկային գործակալից) 

գանձվում է տուգանք` այդ խախտումների հետևանքով պակաս հաշվարկված հարկերի 

գումարի 10 տոկոսի չափով»: Սույն գործով տուգանք է հաշվարկվել 55.808 ՀՀ դրամի 

չափով: 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն, հարկվող օբյեկտը 

թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու դեպքում հարկ վճարողներից (հարկային 

գործակալներից) սույն օրենքով սահմանված կարգով գանձվում է թաքցված կամ պակաս 

ցույց տրված հարկվող օբյեկտի համար նախատեսված (հարկային մարմնի կողմից 

հաշվարկված) հարկի գումարը, ինչպես նաև տուգանք` այդ գումարի 50 տոկոսի չափով 

.....: Սույն գործով որպես գանձման ենթակա հարկի գումար սահմանվել է 558.073 ՀՀ 

դրամ, ինչպես նաև տուգանք դրա 50 տոկոսի՝ 279.036 ՀՀ դրամի չափով: 

 «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն, հարկի վճարումը 

սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 

հարկ վճարողը վճարում է տույժ` ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.15 տոկոսի 

չափով: Սույն գործով որպես վճարման ենթակա տոկոս հաշվարկվել է 274.865 ՀՀ դրամ: 

Ըստ Ակտի, ընդամենը ենթակա է վճարման բյուջե՝ 1.629.575 ՀՀ դրամ գումար: 

- Կապանի ՏՀՏ ստուգման թիվ 5013494 ակտը ստորագրված է Ընկերության տնօրեն 

Դավիթ Ալեքսանյանի և Ընկերության աշխատակից Անուշիկ Օհանյանի կողմից, առկա է 

նաև գրառում հետևյալ բովանդակությամբ. «Ստացա ակտի մեկ օրինակը. տնօրեն Դավիթ 

Ալեքսանյան. ստորագրություն. 24.12.2015թ.»: 

- ՀՀ ՖՆ իրավաբանական վարչության պետը 29.01.2016թ. կայացրել է թիվ 63-11 

որոշումը, համաձայն որի՝ «Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲ ընկերությունից գանձել 1.629.575 

ՀՀ դրամ գումար:    

- Կապանի ՏՀՏ ստուգման թիվ 5013494 ակտը և ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

29.01.2016թ. թիվ 63-11 որոշումը Ընկերությունը բողոքարկել է Գանգատարկման 

հանձնաժողով: 

- Գանգատարկման հանձնաժողովը 15.03.2016թ.-ին կայացրել է թիվ 10/5 որոշումը 

հետևյալ բովանդակությամբ. «ՀՀ ՖՆ Կապանի ՏՀՏ 23.12.2015թ. թիվ 5013494 ակտի 1-ին 

կետից նվազեցման է ենթակա «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածին 

համապատասխան կիրառված տուգանքը՝ գումարով 461.793 ՀՀ դրամ: ՀՀ ՖՆ 
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իրավաբանական վարչության պետի 29.01.2016թ. թիվ 63-11 որոշմամբ գանձման 

առաջադրված պարտավորությունները նվազեցնել 461.793 ՀՀ դրամի չափով»: 

- Ակտին կից ներկայացված են եղել և Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից 

ուսումնասիրվել են Ընկերության կողմից 2010, 2011 և 2012թթ. համար ներկայացված 

շահութահարկի հաշվարկները:     

       

4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքն 

անհիմն է և ենթակա է մերժման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Հաշվի առնելով ինչպես Գանգատարկման հանձնաժողովին, այնպես էլ 

Հանձնաժողովին ուղղված բողոքի հիմնական ելակետը, համաձայն որի՝ ստուգումները 

կատարվել են այնպիսի խախտումներով, որպիսիք դրսևորվում են ստուգման ակտում 

ներկայացված թվերի արհեստական ուռճացմամբ, Հանձնաժողովը գտնում է, որ սույն 

բողոքի լուծման համար անհրաժեշտ է պատասխանել հետևյալ հարցադրմանը՝ 

համապատասխանու՞մ են արդյոք Ընկերության կողմից ներկայացված շահութահարկի 

տարեկան հաշվարկներում արտացոլված տվյալները հարկային մարմնի կողմից 

կատարված եզրահանգումներին: 

 Մասնավորապես, ըստ Բողոք բերած անձի, Ընկերության կողմից 2011թ-ի և 2012թ-ի 

համար հարկային մարմնին ներկայացված շահութահարկի տարեկան հաշվարկների 0202 

տողերով որպես իրացված արտադրանքի արտադրության հետ անմիջականորեն կապված 

ծախսեր, ներկայացվել են համապատասխանաբար 2.163.874 դրամ և -1.986.666։ Մինչդեռ՝ 

հարկային մարմնի կողմից Ակտի 1-ին կետում արտացոլվել են համապատասխանաբար՝ 

2.633.398 ՀՀ դրամ (2011թ.) և 2.465.934 ՀՀ դրամ (2012թ.) ու վերագրվել է տնտեսվարող 

սուբյեկտին, իբրև այդ թվերն են արտացոլված եղել 2011թ-ի և 2012թ-ի համար հարկային 

մարմնին ներկայացված շահութահարկի տարեկան հաշվարկներում։  

Տվյալ դեպքում ստացվում է, որ Կապանի հարկային տեսչությունն անտեսելով 

Ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվությունները, ինքնուրույն է որոշել 

Ընկերության կողմից արտադրանքի արտադրության հետ անմիջականորեն կապված 

ծախսերի չափով համախառն եկամտից նվազեցումներ կատարելու չափը՝ առանց 

պատճառաբանված հիմնավորումների, թե ինչի արդյունքում է հանգել այդ եզրահանգմանը, 
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որ հաշվետվություններում արտացոլված գումարները 2.633.398 դրամ (2011թ.) և 2.465.934 

դրամ (2012թ.) է։ 

Բողոք բերած անձի նշված դիրքորոշումն անհիմն է և չի համապատասխանում իր 

իսկ կողմից շահութահարկի տարեկան հաշվարկներով ներկայացված տվյալներին, քանի 

որ «Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲ ընկերության կողմից հարկային մարմին ներկայացված 

2010թ., 2011թ. և 2012թ. շահութահարկի հաշվարկների համաձայն` 

1) 2011թ. համար հարկային մարմին ներկայացված շահութահարկի հաշվարկի 0200 

(ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցումներ) տողում արտացոլվել է 8565779 դրամ: 

Ընդ որում, հարկ է նկատի ունենալ, որ Գանգատում բերվում է 0202 տողի (իրացված 

արտադրանքի արտադրության հետ անմիջականորեն կապված ծախսեր) ցուցանիշը 

(2.163.874 դրամ), որը 0200 (ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցումներ) տողի 

բաղադրիչն է,  

2) 2012թ. համար հարկային մարմին ներկայացված շահութահարկի հաշվարկի 0200 

(ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցումներ) տողում արտացոլվել է 7748069 դրամ: 

Ընդ որում, հարկ է նկատի ունենալ, որ Գանգատում բերվում է 0202 տողի (իրացված 

արտադրանքի արտադրության հետ անմիջականորեն կապված ծախսեր) ցուցանիշը 

(1.986.666 դրամ), որը 0200 (ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցումներ) տողի 

բաղադրիչն է,  

3) հարկային մարմին ներկայացված 2010թ. շահութահարկի հաշվարկով հարկային 

վնասը կազմել է 1582130 դրամ (հաշվարկի 0300 տող), որը տեղափոխվել է 2011թ. 

(արտացոլվել է 2011թ. շահութահարկի հաշվարկի 0246 տողում որպես նախորդ տարվանից 

փոխանցվող հարկային վնաս), 2011թ. արդյունքներով հարկային վնասը կազմել է 3711966 

դրամ (2011թ. շահութահարկի հաշվարկի 0300 տող), որը և տեղափոխվել է 2012թ. 

(արտացոլվել է 2012թ. շահութահարկի հաշվարկի 0246 տողում որպես նախորդ տարվանից 

փոխանցվող հարկային վնաս), իսկ 2012թ. գործունեության արդյունքներով հարկային 

վնասը կազմել է 3711966 դրամ (2012թ. շահութահարկի հաշվարկի 0300 տող):  

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` հարկվող շահույթը 

որոշելիս համախառն եկամտից թույլատրվում է կատարել օրենքի IV գլխով նախատեսված 

նվազեցումները (ծախսեր, կորուստներ և այլ նվազեցումներ): Համախառն եկամտից 

նվազեցվող ծախսերը և նվազեցումները արտացոլվում են համապատասխան տարիների 

շահութահարկի հաշվարկների 0200 (ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցումներ) 

տողում, որի բաղադրիչներից միայն մեկն է հանդիսանում շահութահարկի հաշվարկների 
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0202 տողի (իրացված արտադրանքի արտադրության հետ անմիջականորեն կապված 

ծախսեր) ցուցանիշը: Իսկ ըստ տարիների համախառն եկամտից նվազեցվող ծախսերի և 

նվազեցումների գծով ավել նվազեցումներ կատարած լինելը պարզելու համար ստուգման 

արդյունքները համեմատվում են համապատասխան տարիների շահութահարկի 

հաշվարկների 0200 (ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցումներ) տողի 

ցուցանիշների, այլ ոչ թե միայն դրա բաղադրիչը կազմող 0202 տողի ցուցանիշի հետ: 

Վերոնշյալի հիման վրա Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքում բերված պնդումներն 

Ակտում տեղ գտած հաշվարկներում թվաբանական սխալների առկայության վերաբերյալ, 

հիմնավոր չեն:  

Ընդ որում, ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ հենց նշված հաշվարկների 

արդյունքում է Գանգատարկման հանձնաժողովը եկել եզրահանգման, որ ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի 28.04.2015թ. թիվ ՍԴՈ-1203 որոշման հիմքով Ընկերության 

նկատմամբ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի  69-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

տուգանքը կիրառելի չէ, մասնավորապես՝ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը սահմանել է, 

որ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության 1-ին 

նախադասությամբ ամրագրված` վեճի առարկա դրույթը կիրառելի է միայն այն դեպքերում, 

երբ վնասի ոչ ճիշտ հաշվարկը հանգեցնում է շահութահարկի գծով պարտավորությունների 

ոչ բարեխիղճ կատարման: Այսինքն, Գանգատարկման հանձնաժողովը պատշաճ կերպով 

ապահովել է գանգատի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ 

քննարկումը` բացահայտելով գործի բոլոր, այդ թվում` Ընկերության օգտին առկա 

հանգամանքները:     

Անդրադառնալով պակաս հարկվող շահույթի և դրա առնչությամբ «Հարկերի մասին» 

ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությամբ սահմանված պատասխանատվության 

կիրառմանը, Հանձնաժողովը գտնում է, որ ստուգման ակտում և Ընկերության կողմից 

ներկայացված շահութահարկի տարեկան հաշվարկներում առկա տվյալներով լիովին 

հիմնավորված են 2011թ. համար որպես պակաս հարկվող շահույթ հաշվարկված 324.432  և 

2012թ. հաշվարկված 2.465.934 ՀՀ դրամ գումարների որոշումը՝ պայմանավորված հետևյալ 

հաշվարկներով՝ 

- 2011թ. համար՝ նշված տարում որպես ավել նվազեցում կատարված 2.633.398 ՀՀ 

դրամ գումարին գումարվել է 2010թ-ին որպես ավել հարկային վնաս հաշվարկված և 2011թ. 

նվազեցումներում արտահայտված 1.403.000 ՀՀ դրամը, որի արդյունքում հանելով 2011թ. 
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ցույց տրված հարկային վնասը՝ 3.711.966 ՀՀ դրամ գումարը, Ընկերության մոտ առաջացել 

է հարկման ենթակա շահույթ՝ 324.432 ՀՀ դրամի չափով: 

- 2012թ. համար՝ նշված տարում որպես ավել նվազեցում կատարված 2.465.934 ՀՀ 

դրամ գումարին գումարվել է 2011թ-ին որպես ավել հարկային վնաս հաշվարկված և 2012թ. 

նվազեցումներում արտահայտված 3.711.966 ՀՀ դրամը, որի արդյունքում հանելով 2012թ. 

ցույց տրված հարկային վնասը՝ 3.711.966 ՀՀ դրամ գումարը, Ընկերության մոտ առաջացել 

է հարկման ենթակա շահույթ՝ 2.465.934 ՀՀ դրամի չափով:     

Վերոգրյալի արդյունքում, գտնում ենք, որ բացակայում է ըստ Բողոք բերած անձի՝ 

բողոքի համար ելակետային նշանակություն ունեցող փաստական հանգամանքը, որպիսի 

պարագայում բողոքն անհիմն է:  

Վերոգրյալի արդյունքում՝ ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 1-ին մասի «բ» կետի 

պահանջներով՝ 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

1. «Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲ ընկերության 16.05.2016թ.-ի բողոքը մերժել. ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի 15.03.2016թ.-ի թիվ 10/5 որոշումը թողնել անփոփոխ: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ակտի ընդունման մասին վարչական վարույթի 

մասնակցին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից և կարող է բողոքարկվել դատական կարգով՝ 

սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկու ամսվա ընթացքում:  

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 

                   ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 


