N 51/Տ-166218

«13» 06 2016թ
ԱՐՄԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ
(ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Փ., 20/3 Շ, բն. 2)

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
Հայտնում ենք, որ Ձեր կողմից Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրքի 124.7 -րդ հոդվածով նախատեսված իրավախախտում կատարելու փաստով «13»
06 2016թ թվականին կազմվել է թիվ 0166218 արձանագրությունը և հարուցվել է վարչական
վարույթ:
Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննությունը տեղի կունենա 06.07.2016
թվականին ժամը 11:00 -ին Երևանի քաղաքապետարանում (հասցե՝ ք. Երևան, Բուզանդի 1/3,
7-րդ հարկ թիվ 715 դահլիճ, հեռ. 011-514-600):
Առաջարկում ենք, որպեսզի Դուք կամ Ձեր լիազոր ներկայացուցիչը նշված օրը և ժամին
ներկայանաք անձը հաստատող փաստաթղթով: Գործի քննության տեղի և ժամանակի մասին
պատշաճ ծանուցված լինելու և չներկայանալու դեպքում Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 1-ն մասի համաձայն գործը կարող է քննվել Ձեր
բացակայությամբ:
Թիվ 0166218 արձանագրության վերաբերյալ Ձեր առարկությունները կամ
բացատրությունները կարող եք ներկայացնել ինչպես վարչական վարույթի ընթացքում,
այնպես էլ մինչ վարչական վարույթի նիստը՝ դրանք գրավոր ներկայացնելով Երևանի
քաղաքապետարան:
ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի համաձայն
դուք իրավունք ունեք ծանոթանալու վարչական իրավախախտման վերաբերյալ կազմված
գործի նյութերին, բացատրություններ տալու, ապացույցներ ներկայացնելու, հարուցելու ,գործի
քննության ընթացքում օգտվելու փաստաբանի իրավաբանական օգնությունից. ելույթ
ունենալու մայրենի լեզվով և օգտվելու թարգմանչի ծառայություններից ,եթե չեք տիրապետում
այն լեզվին, որով տարվում է վարույթը. գանգատարկելու գործով որոշումը:
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ թիվ 0166218 արձանագրության մեջ նշված
իրավախախտման փաստն ընդունելու դեպքում գործի քննությանը կարող եք չներկայանալ և
5.000 ՀՀ դրամ վարչական տույժի գումարը վճարել կենտրոնական գանձապետարանի N
900015211619 հաշվին, պարտադիր նշելով ծածկագիրը fjjaa50h1oak
Կից՝ թիվ 0166218 արձանագրության օրինակը, իրավախախտման լուսանկարները:
Աշխատակազմի հասարակական կարգի
պահպանության ծառայության պետ
Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հասցեատերը՝ ԱՐՄԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ
ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Փ., 20/3 Շ, բն. 2

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
հասարակական կարգի պահպանության ծառայության պետ
պարոն Ա․Մարտիրոսյանին
ԵԼ-ՓՍ/ 01130900
PIN fjjaa50h1oak
ՀՀ, Երևան, 13.06.2016 թ
Հարգելի պարոն Մարտիրոսյան
Ձեզ է ուղարկվում «Փարկինգ Սիթի Սերվիս» ՓԲ ընկերության կողմից տեսանկարահանող սարքերի միջոցով
հայտնաբերված իրավախախտման մասին ապացույցներ՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրքի 1247-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար:
MERCEDES-BENZ E 200 COMPRESSOR մակնիշի 34NL692 համարանիշի տրանսպորտային միջոցը կայանվել է ք. Երևան
Մարգարյան փող. , հատված 6-ում գտնվող ավտոկայանման տեղում և չի վճարել «Ավտոտրանսպորտային միջոցների
կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածով և Երևան քաղաքի ավագանու 23.12.2015
թվականի թիվ 434-Ն որոշմամբ նախատեսված տրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի համար սահմանված
տեղական տուրքը:
Ժամանակամիջոց` 09.06.2016 թ. ժամը 21:14-ից 09.06.2016 թ. ժամը 21:34
Տեղակայման վայրը՝ ՀՀ, Երևան, Մարգարյան փող. , հատված 6

«Փարկինգ Սիթի Սերվիս» ՓԲԸ
Տնօրեն՝ Վ. Հարությունյան

Կ.Տ.
Կատարող Դավիթ Մանասյան

Հավելված N 2
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի
2009 թվականի հունիսի 19-ի
N 6311-Ա որոշմամբ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 0166218
ք. Երևան

«13» 06 2016թ

Ղեկավարվելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 1247-րդ ,
219 և 255-րդ հոդվածներով
Ես` Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության
բնակիչների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության բաժնի պետ Հրանտ
Մարգարյանս
1

(արձանագրությունը կազմող անձի պաշտոնը, անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Համադրելով տեխնիկական միջոցի օգտագործմամբ ստացված տեսանյութում ամրագրված
արարքի հատկանիշները իրավախախտման հատկանիշների հետ, հայտնաբերել եմ
Վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ
ՀՀ
օրենսգրքի
1247-րդ
հոդվածով
նախատեսված իրավախախտում, մասնավորապես՝
34NL692 պետհամարանիշով MERCEDES-BENZ E 200 COMPRESSOR մակնիշի
տրանսպորտային միջոցը 09.06.2016 թ. ժամը 21:14-ից մինչև 09.06.2016 թ. ժամը 21:34-ի
ընթացքում 15 րոպեից ավելի ժամանակահատվածով կայանված է եղել ք.Երևան, Մարգարյան
փող. գտնվող համայնքային վճարովի ավտոկայանատեղում, ինչի համար վճարված չի եղել
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի
10-րդ հոդվածով և Երևան քաղաքի ավագանու՝ 23.12.2015 թվականի թիվ 434-Ն որոշմամբ
նախատեսված տրանսպորտային միջոցի կայանատեղի տեղական տուրքը:
(իրավախախտման կատարման վայրը, ժամանակը և էությունը)

Մոդել MERCEDES-BENZ E 200 COMPRESSOR Գույնը ԿԱՊՈՒՅՏ ԿԱՊՈՒՅՏ ՄԵՏԱԼԻԿ Թափքը
ՍԵԴԱՆ Տարեթիվը 1998թ.
Սեփականատեր ԱՐՄԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ , ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Փ., 20/3 Շ, բն. 2
(տեղեկություններ տրանսպորտային միջոցի և սեփականատիրոջ վերաբերյալ)

Իրավախախտման լուսանկարներ
(կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը)

(արձանագրությունը կազմող անձի ստորագրությունը)
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