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ÈºèÜ²ÚÆÜ  Ô²ð²´²ÔÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 

        Î²è²ì²ðàôÂÚ²ÜÜ ²èÀÜÂºð Ð²ðÎ²ÚÆÜ 

        äºî²Î²Ü  Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ 

     Ð ð ² Ø ² Ü 
 

 
       §30¦ ÑáõÝÇëÇ 2011Ã.                                                                    N  5-Ü  

 

 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

    
ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

§È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Հանրապետության օրենքի հավելված 2-ով 

հաստատված կարգի  6-րդ կետին համապատասխան` 

  

Ð ð ² Ø ² Ú à ô Ø   ºØ` 

  

Հաստատել հսկիչ գնումների արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության ձևը` 

համաձայն հավելվածի: 

  

 

 

    äºî,                 

    Ð/Ì 1-ÆÜ ¸²êÆ äºî²Î²Ü  ÊàðÐð¸²Î²Ü                          ². ´²È²Ú²Ü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ð³í»Éí³Í 

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ 

 ³éÁÝÃ»ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å»ïÇ 

§30¦ ÑáõÝÇëÇ  2011Ã. 

N 5-Ü Ññ³Ù³ÝÇ 

 
 

Ձև 
 

 

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 

Ð²ðÎ²ÚÆÜ äºî²Î²Ü  Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ 

  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N  ________ 

  
ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

 
§____¦ _________________ 20___ Ã.                          ____________________________ 
                                     (Ï³½ÙÙ³Ý í³ÛñÁ) 

    

         
                                                       (ÑëÏÇã ·ÝáõÙ Ï³ï³ñáÕÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ïá¹Á, å³ßïáÝÁ, ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ) 

      
                                                      (ÑëÏÇã ·ÝáõÙ Ï³ï³ñáÕÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ïá¹Á, å³ßïáÝÁ, ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ) 

      
                                                      (ÑëÏÇã ·ÝáõÙ Ï³ï³ñáÕÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ïá¹Á, å³ßïáÝÁ, ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ) 

 
        Ð³Ù³Ó³ÛÝ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 

å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å»ïÇ §____¦ __________________ 20___թ. N_____ հանձնարարագրի 

__________________ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ (ßñç³ÝÝ»ñÇ (ù³Õ³ùÇ)) ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ §____¦ 

________________ 20___Ã. N_____________ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³·ñÇ  

 

          
                           (ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ)                                             (Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ) 

 

մոտ ____________________________________________________________________________ 
(հսկիչ գնման (գնումների) իրականացման վայրը) 

  

կատարեցինք հսկիչ գնում (գնումներ) մասնակցությամբ` 

________________________________________________________________________________ 
   (տնտեսավարող սուբյեկտի անունից ապրանքներ վաճառող, ծառայություններ մատուցող և (կամ) դրամական հաշվարկ  

կատարող աշխատողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

________________________________________________________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի անունից ապրանքներ վաճառող, ծառայություններ մատուցող և (կամ) դրամական  

հաշվարկ կատարող աշխատողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

  

հսկիչ գնումն (գնումներն) այլ անձի միջոցով իրականացնելու դեպքում` 

 

________________________________________________________________________________ 
(ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրային տվյալները) 

 

________________________________________________________________________________ 
                (իրավաբանական անձի դեպքում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը, անվանումը, գտնվելու վայրը) 

  

Հսկիչ գնման (գնումների) արդյունքում կազմվեց սույն արձանագրությունը երկու օրինակից. 

Հսկիչ գնման (գնումների) արդյունքներ` 

 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Արձանագրությանը կցվում են (փաստաթղթեր, տվյալներ, տեղեկություններ, դրանց պատճեններ)` 

________________________________________________________________________________ 
 (կցվող փաստաթղթերի քանակը թվերով և տառերով) 

  

Հսկիչ գնում (գնումներ) կատարած պաշտոնատար անձինք` 

________________________________________________________________________________ 
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

________________________________________________________________________________ 

 (պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

  

îÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ ³ÝáõÝÇó ³åñ³ÝùÝ»ñ í³×³éáÕ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ ¨ 

(Ï³Ù)  ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏ Ï³ï³ñáÕ ³ßË³ïáÕ` 

________________________________________________________________________________ 
 (պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

________________________________________________________________________________ 
 (պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

________________________________________________________________________________ 
 (պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

  

Հսկիչ գնումն (գնումներն) այլ անձի միջոցով իրականացնելու դեպքում` 

________________________________________________________________________________ 
 (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)  

________________________________________________________________________________ 
(իրավաբանական անձի դեպքում` նրա անունից հսկիչ գնմանը մասնակցող ֆիզիկական անձի պաշտոնը, անձնագրային 

տվյալները, ստորագրությունը) 

  

²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ï³Ù Ýñ³Ý 

÷áË³ñÇÝáÕ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ` §____¦ __________________ 

20___ Ã. 
 
Ստացա արձանագրության մեկ օրինակը 

________________________________________________________________________________ 

 (պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)  

  

Հսկիչ գնման (գնումների) ընթացքի կամ արդյունքների վերաբերյալ  

  
Չունեմ առարկություններ 

_____________________________________________________________ 
                                              (պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)  

  

Ունեմ առարկություններ 

______________________________________________________________ 
                                               (պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)  

  

Առարկությունները կցվում են (առդիր _________ էջ) 

  
կամ 

________________________________________________________________________________ 
      (հսկիչ գնում կատարողների կողմից գրառում հսկիչ գնման արձանագրությունը ստորագրելուց կամ արձանագրության  

օրինակը ստանալուց հրաժարվելու մասին) 

  

 

 


