ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 10(139) 27.10.2016թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
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և գործողության մեջ դնելու մասին» ԼՂՀ էկոնոմիկայի
նախարարի N 3-Ն հրամանը………………………………………..
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արժեքը սահմանելու մասին» ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի N
476-Ն հրամանը…….............................................................................
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«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների սկզբնական
հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի և հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանների օրինակելի ձևերը
սահմանելու մասին» ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի N 477-Ն
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգը և
ժամկետները սահմանելու մասին» ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի N 478-Ն հրամանը……..............................................................
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 4-ի N 8-Ն հրամանում փոփոխություն կա1

տարելու մասին» ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի N 491-Ն
հրամանը……........................................................................................

ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու և որոշումների մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումների պատճենները…………………………………………………………………….
ԼՂՀ առողջապահության նախարարի կողմից լիցենզիա տրամադրելու, լիցենզիայի անվանման վերաձևակերպման և լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի վերաբերյալ
կատարված փոփոխության մասին հրամանների պատճենները
ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից սեպտեմբեր ամսում տրամադրված, դադարեցված և կասեցված լիցենզիաների
մասին տեղեկություններ…………………………………………….
ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից սեպտեմբեր
ամսում տրամադրված, դադարեցված և կասեցված լիցենզիաների մասին տեղեկություններ……………………………………...
ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրված լիցենզիաների ցուցակ…………………………………………………………...
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ին
Պետական գրանցման համարը 3031675

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«16» սեպտեմբերի 2016թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 37Ն

«ՂԱՐԱԲԱՂ ՏԵԼԵԿՈՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐԻ «ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՕՐ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՍԱԿԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետին, 27-րդ հոդվածի 1-ին
և 6-րդ մասերին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության
կողմից մատուցվող հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության շարժական
հեռախոսակապի կանխավճարային հեռախոսահամարների «Հավելյալ օր»
ծառայության սակագինը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

3

Հավելված
Սահմանված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2016 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 37Ն որոշմամբ
ՍԱԿԱԳԻՆ
«ՂԱՐԱԲԱՂ ՏԵԼԵԿՈՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐԻ
«ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՕՐ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
Հ/Հ

Ծառայության
Չափի միավորը
Սակագինը`
անվանումը
դրամ, ներառյալ ԱԱՀ
1. Հավելյալ ծառայություններից օգտվելու կարճ հաղորդագրության սակագին

1.

«Հավելյալ օր»*
(*135*1# հրահանգ)

դրամ/կարճ
հաղորդագրություն

50

* Տվյալ ծառայությունից հնարավոր է օգտվել ամիսը մեկ անգամ:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

4

Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի հոկտեմբերի 12-ին
Պետական գրանցման համարը 1121676
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«7» հոկտեմբերի 2016թ.

N 3-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «դ» կետով և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015
թվականի հուլիսի 14-ի N 457-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնադրության 10-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «ժե» պարբերության
դրույթներով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Հաստատել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները՝
«Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-ամյակը» թեմատիկայով
երկու նամականիշ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Գործողության մեջ դնել՝ «Արցախի Հանրապետության հռչակման
25-ամյակը» թեմատիկայով երկու նամականիշ՝ սահմանելով
յուրաքանչյուրի անվանագինը՝ 70 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 25 000 հատ:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի
նախարարության
աշխատակազմի
իրավաբանական
և
լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. Գալստյանին` սույն հրամանը
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
ներկայացնել
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
արդարադատության
նախարարություն`
պետական գրանցման:

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

5

Հաստատված է
Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
էկոնոմիկայի նախարարի
2016թ. հոկտեմբերի 7-ի N 3-Ն հրամանով

ԼՂՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

6

Ս. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ին
Պետական գրանցման համարը 1111677
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«06» հոկտեմբերի 2016թ.

N 475-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՆՈՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՕԳՏԱԿԱՐ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14–ի N 382-Ն որոշումը և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14–ի N
450-Ն որոշմամբ հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարության կանոնադրության 14-րդ կետի 1-ին ենթակետը`

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Հաստատել`
1) հանրային հատվածի կազմակերպություններում նոր հիմնական միջոցների
մաշվածության հաշվարկման նորմատիվային օգտակար ծառայության ժամկետները` համաձայն հավելված 1-ի.
2) հանրային հատվածի կազմակերպություններում սկզբնական արժեքով հաշվառվող կենսաբանական ակտիվների մաշվածության հաշվարկման նորմատիվային օգտակար ծառայության ժամկետները` համաձայն հավելված 2-ի:
2. Սահմանել, որ սույն հրամանի 1-ին հավելվածով հիմնական միջոցների
մաշվածության հաշվարկման համար սահմանված նորմատիվային օգտակար
ծառայության ժամկետները չեն տարածվում ռազմական տեխնիկայի և
փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների վրա:
3. Սույն հրամանը տարածվում է հանրային հատվածի այն կազմակերպությունների վրա, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 39-Ն հրամանով սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան անցնում են հաշվապահական հաշվառման
նոր համակարգին:
4. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆ

7

Հավելված 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի
հոկտեմբերի 6-ի N 475-Ն հրամանի

Օգտակար
ծառայության
ժամկետ
(տարի)

Տեսակ

Խումբ

Դաս

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՆՈՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՕԳՏԱԿԱՐ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

1

Շենքեր
Շենքեր` երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքով

10

100

Բարձրահարկ շենքեր (5 հարկից բարձր), երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքով, պատերը` քարից, խոշոր բլոկներից և պանելից` ծածկապատված երկաթբետոնյա, մետաղական և ուրիշ
այլ երկարակյաց պաշտպանիչ պատվածքով
(ծածկույթով)

100

101

Մեկ հարկանի և բազմահարկ` մինչև 5 հարկանի
երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքով
շենքեր, պատերը` քարից, խոշոր բլոկներից և
պանելից` ծածկապատված երկաթբետոնյա, մետաղական և ուրիշ այլ երկարակյաց պաշտպանիչ
պատվածքով (ծածկույթով)

120

102

Երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքով
այլ շենքեր

80

Շենքեր` առանց երկաթբետոնյա և մետաղական
հիմնակմախքի

11

110

Առանց երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքի շենքեր` թեթև քարե շարվածքի պատերով,
երկաթբետոնյա, աղյուսե և փայտե հենասյուներով, երկաթբետոնյա ծածկով և ծածկույթով

80

111

Առանց երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքի այլ շենքեր

60

2

Շինություններ (կառույցներ)
20

Հիդրոտեխնիկական շինություններ/կառույցներ

200

Ամբարտակներ, թունելներ, պաշտպանիչ կառույցներ, դրենաժներ, ջրթողներ և ջրընդունիչներ,
պարզարաններ, ձկնաթող և ձկնապաշտպան կառույցներ, ճնշումային խողովակաշարեր, ջրամբարներ, ջրանցքներ և համանման այլ հիդրոտեխնիկական կառույցներ

100

201

Երկաթբետոնյա, բետոնյա և քարե ափաամրացման և ափապաշտպան կառույցներ

30

202

Գետերի փայտե կառամատույցների կառույցներ

25

203

Արհեստական լճերի բետոնյա և երկաթբետոնյա
ջրհեռներ և ջրթողեր

50

204

Հիդրոտեխնիկական ներտնտեսական պողպատյա, երկաթբետոնյա, բետոնյա և քարե կառույցներ
ջրանցքների վրա

40

205

Ոռոգման ցանցի ջրանցքներ, ջրհավաք-ջրթող
ցանց` հողային բաց ջրանցքով, կոլեկտորա-դրենաժային հողային ջրանցքներ` առանց ամրացման, ոռոգման ցանցի ասբոցեմենտե, պողպատե և
պոլիէթիլենային խողովակներով ջրանցքներ, այլ

50

8

ոռոգման համակարգեր (ներառյալ` լճացման
եղանակով ոռոգման համակարգեր)
206

Ոռոգման ցանցի ջրանցքներ` երկաթբետոնյա
վաքերով

25

207

Փակ կոլեկտորա-դրենաժային ցանցի ասբոցեմենտե, պողպատե և պոլիէթիլենային խողովակներով
ջրանցքներ

40

209

Այլ հիդրոտեխնիկական կառույցներ (ներառյալ`
կարգավորված գետեր, ջրընդունիչներ, բաց աղբյուրների համար ջրընդունիչ կառույցներ և ջրանցքներ, կառամատույցների և ափաամրացման
կառույցներ, պոլիէթիլենային դրենաժներ, մետաղական և փայտյա պաշտպանիչ կառույցներ և
այլն)

50

Տրանսպորտի և կապի բնագավառի շինություններ

21-23

210

Բոլոր տեսակի և կոնստրուկցիայի երկաթբետոնյա, բետոնյա և քարե կամուրջներ (այդ թվում` հետիոտնային կամուրջներ և թունելներ), ինչպես
նաև հիդրոտեխնիկական շինություններ չհանդիսացող երկաթբետոնյա, բետոնյա, քարե և թուջե
խողովակներ և վաքեր

100

211

Կամուրջներ մետաղական, խողովակներ պողպատե ծալքավորված

60

212

Կամուրջներ փայտե և մետաղական` փայտե հենակների վրա, երկաթգծի փայտե կառամատույց,
երկաթուղային գծերի վերին մասի կառույցներ
(ռելսեր` ամրակապերով, կոպճավազ, փայտակոճեր, երկաթբետոնյա կոճեր, սլաքային փոխանցումներ և այլ նմանատիպ հատվածներ), մետրոպոլիտենի երկաթուղային գծեր

30

213

Երկաթգծի երկաթբետոնյա կառամատույցներ`
քարե ծածկով, երկաթգծի հողային շերտ
(պաստառ)

100

214

Երկաթգծի կառամատույցներ և բաց բեռնային
հրապարակներ, շրջադարձային շրջաններ

50

215

Երկաթգծի թունելներ` բոլոր կոնստրուկցիաների,
ներառյալ` մետրոպոլիտենի կայարաններ, մետրոպոլիտենի թունելներ

200

216

Բացառիկ (եզակի) ռադիոհեռուստատեսային
աշտարակներ

120

217

Ռադիոաշտարակներ, կայմասյուն-ալեհավաքներ

60

218

Ցեմենտաբետոնյա ավտոտրանսպորտային ճանապարհներ, հրապարակների և աերոդրոմների
ցեմենտաբետոնյա ծածկույթներ,

50

219

Կախովի ճանապարհներ, գրունտային թռիչքադաշտեր

40

220

Թռիչքային-վայրէջքային գոտիներ

25

221

Թռիչքային ուղիներ, ինքնաթիռի կայանատեղեր,
կառամատույցներին և անգարին կից հրապարակներ

30

222

Ասֆալտբետոնյա ավտոտրանսպորտային ճանապարհներ, հրապարակների և աերոդրոմների
ասֆալտբետոնյա ծածկույթներ

40

223

Երկաթգծի հողային ծածկի քարե, բետոնյա և երկաթբետոնյա դրենաժներ, ջրհեռներ և ամրացնող
կառույցներ, երկաթբետոնյա մշտական ձյունապաշտպան ցանկապատեր

40

224

Երկաթգծի հողային ծածկի փայտե և հողային
դրենաժներ, ջրհեռներ և ամրացնող կառույցներ

25

9

225

Քարե, բետոնյա, և երկաթբետոնյա պաշտպանիչ
կառույցներ (հակասողանքի, հակափլուզման,
հենապատային, ցեխահեղեղատարներ, խրամուղիներ և այլ նմանատիպ կառույցներ), կամրջի
ամրացնող կառույցներ

50

226

Երկաթբետոնյա ռեզերվուարներ դիզելային
վառելիքի և քսայուղերի պահպանման համար

50

227

Մետաղյա ռեզերվուարներ դիզելային վառելիքի և
քսայուղերի պահպանման համար

40

228

Նավթամթերքների պահպանման համար
ռեզերվուարներ

20

229

Ստորգետնյա և վերգետնյա գազի ռեզերվուարներ

50

239

Տրանսպորտի և կապի բնագավառի այլ շինություններ և կառույցներ (այդ թվում` կռունկի երկաթուղային հենագծեր, կազմակերպությունների երկաթուղային ներքին գծեր, էստակադայի հենասյուներ,
քարե, բետոնյա և երկաթբետոնյա էստակադաներ,
ջրասյուներ, բետոնյա և ասբոցեմենտե հեռախոսային կոյուղիներ և այլն)

50

24-25

Այլ շինություններ/կառույցներ
240

Տիղմի հավաքման/կուտակման հրապարակ`
բնական հիմքով

10

241

Տիղմի հավաքման/կուտակման հրապարակ`
արհեստական հիմքով

20

242

Արտեզյան հորատանցքեր

30

243

Ջրմուղի և կոյուղու պողպատյա դյուկերներ
(խցիկներով)

30

244

Ջրմուղ կոյուղու և ոռոգման համակարգի այլ շինություններ/կառույցներ (ներառյալ` կոյուղային
արտաթողում (ափային), ջրմուղի մաքրման կառույցների համալիրներ (շաղախման և լուծման
բաքեր, խառնիչներ, ռեակցիայի խուցեր, պարզարաններ, զտիչներ և այլն), երկաթբետոնյա կառույցներ աերացիայի համար, կոյուղային պոմպակայաններ, մաքուր ջրի ստորգետնյա երկաթբետոնյա
ջրամբարներ, ջրմուղ աշտարակներ, երկաթբետոնյա հորեր և այլ նմանատիպ շինություններ/
կառույցներ)

50

245

Քարե և երկաթբետոնյա ծխատար խողովակներ

50

246

Մետաղյա ծխատար խողովակներ

30

247

Ավտոլիցքավորման կայաններ

30

248

Քարե և մետաղյա ցանկապատեր

50

249

Մշակույթի, հանգստի պուրակների և կենդանաբանական այգիների շինություններ (ներառյալ`
շատրվաններ, ջրավազաններ և այլ նմանատիպ
շինություններ/կառույցներ)

40

250

Մշակույթի, հանգստի պուրակների և կենդանաբանական այգիների այլ շինություններ և կառույցներ (ներառյալ` կանաչ թատրոններ, բեմահարթակներ, երաժշտական խեցաբեմեր, պարահրապարակներ, ընթերցասրահներ, տաղավարներ,
բոլոր տեսակի ատրակցիոններ, դեկորատիվ
ծաղկամաններ, քանդակներ և աղբամաններ,
հրապարակներ, ստենդներ և այլ նմանատիպ
շինություններ/կառույցներ)

20

251

Սպորտային կառույցներ (ներառյալ` ստադիոնների երկաթբետոնյա և քարե տրիբունաներ, քարե և
մետաղյա կիսափակ նետաձգարաններ, հրաձգարաններ, փորձատեղեր և ապաստարաններ, այլ
նմանատիպ կառույցներ)

50

10

252

Սպորտային այլ կառույցներ (ներառյալ` ստադիոնների փայտյա տրիբունաներ, սպորտային կառույցների սինթետիկ կամ հատուկ խառնուրդից և
գազոնային ծածկեր, հատակներ և հրապարակներ, այլ նմանատիպ կառույցներ)

15

253

Մետաղյա և փայտյա կոնստրուկցիայով տնակներ

20

259

Այլ շինություններ/կառույցներ (ներառյալ` ավտոտնակներ, պահակակետի տնակներ, սպորտային
կառույցների ռետինե բիտումային ծածկեր, հատակներ և հրապարակներ, այլ նմանատիպ
կառույցներ և այլն)

30

3

Փոխանցող հարմարանքներ
Կապի և էլեկտրահաղորդման փոխանցող
հարմարանքներ

30

300

Երկաթգծի (ներառյալ` մետրոպոլիտենի) և տրոլեյբուսային կոնտակտային ցանցեր` մետաղական և երկաթբետոնյա հենասյուների վրա

50

301

Օդային էլեկտրոհաղորդագծեր 0.4-ից մինչև 20կՎ
լարման

50

302

Էլեկտրոհաղորդման մալուխագծեր մինչև 10կՎ
լարվածության պոլիէթիլենային թաղանթով`
ստորգետնյա լարանցմամբ, ինչպես նաև
տարածքներում

20

303

Կապի օպտիկա մանրաթելային, ինչպես նաև
մետաղական թաղանթով մալուխային ցանցեր

50

304

Հենասյուներից կախված և շենքերի պատերին
մոնտաժված կապի այլ մալուխային ցանցեր

25

31

Խողովակաշարեր
310

Կոյուղային ցանցեր` կերամիկական, ասբոցեմենտե և թուջե (կոլեկտորներ և փողոցային ցանցեր
դիտահորերով և արմատուրաներով)

50

311

Կոյուղային ցանցեր` երկաթբետոնյա, բետոնյա,
աղյուսե և պողպատյա (կոլեկտորներ և փողոցային
ցանցեր դիտահորերի և արմատուրաների հետ)

30

312

Պոլիէթիլենային ջրամատակարարման ցանցեր
(դիտահորերի, ջրասյուների, ջրածորանների
(հիդրանտների) և այլ սարքավորումների հետ)

100

313

Թուջե ջրամատակարարման ցանցեր (դիտահորերի, ջրասյուների, ջրածորանների (հիդրանտների) և այլ սարքավորումների հետ)

60

314

Երկաթբետոնյա ջրամատակարարման ցանցեր
(դիտահորերի, ջրասյուների, ջրածորանների
(հիդրանտների) և այլ սարքավորումների հետ)

30

315

Պողպատյա և ասբոցեմենտե ջրամատակարարման ցանցեր (դիտահորերի, ջրասյուների, ջրածորանների (հիդրանտների) և այլ սարքավորումների հետ)

20

316

Պոլիէթիլենային տիղմատար ցանցեր

100

317

Թուջե տիղմատար ցանցեր

60

318

Պողպատյա տիղմատար ցանցեր

30

319

Ասբոցեմենտե տիղմատար ցանցեր

20

32

Այլ փոխանցող հարմարանքներ
329

4

Այլ փոխանցող հարմարանքներ

20

Մեքենաներ և սարքավորումներ
40

Ուժային մեքենաներ և սարքավորումներ
400

Ջերմատեխնիկական սարքավորումներ (ներառյալ` կաթսայատան կայանքներ և գոլորշի արտա-

11

30

դրող ամրակայված կաթսաներ (բոյլերներ)
401

Էլեկտրաշարժիչներ և դիզելային գեներատորներ,
վագոն-էլեկտրակայաններ

20

402

Համալիր կայանքներ (ներառյալ` էլեկտրական
շարժական գեներատորներ, շարժական էլեկտրակայաններ, ցածր հզորության երկաթուղային
էլեկտրակայաններ (մինչև 9 կՎտ), տրանսպորտային կցասայլերի վրա տեղակայված դիզելային
էլեկտրակայաններ, ինչպես նաև շարժական
կաթսայատներ)

10

403

Գյուղատնտեսական նշանակության տրակտորներ (ներառյալ` ընդհանուր և հատուկ նշանակության անվավոր և թրթուրավոր տրակտորներ,
ունիվերսալ սերմնացան անվավոր տրակտորներ,
անտառային տնտեսության մեքենաներ և այլն),
արդյունաբերական նշանակության տրակտորներ
(ներառյալ` բուլդոզերներ, էքսկավատորներ և
այլն)

15

404

Տրանսպորտային միջոցների մարտկոցներ

3

409

Այլ ուժային սարքավորումներ

10

41-42

Աշխատանքային մեքենաներ և սարքավորումներ
410

Կոմպրեսորային մեքենաներ և սարքավորումներ

10

411

Արտեզյան, օդաճնշման պտուտակավոր և
խորքային պոմպեր, շարժիչային պոմպեր

8

412

Այլ պոմպեր (ներառյալ` կենտրոնախույս, առանցքային, պերիֆերիկ, անկյունագծային (ջրային,
կոյուղու) պոմպեր, վակուումային պոմպեր և
դրանց հիման վրա ագրեգատներ, վակուումային
համակարգեր)

10

413

Օդափոխման համակարգեր (այդ թվում` հովհարներ, օդորակիչներ, ջեռուցիչներ, օդային կոլեկտորներ, օդատարներ, խոնավացման խցեր)

12

414

Կամրջակային (հատուկ) ամբարձիչներ` ավելի
քան 15 տոննա բեռնաբարձման հզորությամբ, երկաթուղային քայլքով ամբարձիչներ, այլ նմանատիպ ամբարձիչներ

20

415

Տրանսպորտային միջոցների բեռնման և բեռնաթափման մեքենաներ/բեռնիչներ, ավտոբեռնիչներ,
առաջնաշերեփային թրթուրավոր և պնևմատիկ
անիվավոր բեռնիչներ` ավելի քան 10 տոննա
բեռնաբարձման հզորությամբ

10

416

Երկրաբանահետախուզական սարքավորումներ

10

417

Երկաթուղային տրանսպորտի մեքենաներ և սարքավորումներ (ներառյալ` շարժակազմի վերանորոգման մասնագիտացված սարքավորումներ,
տեղակայանքներ և ստենդներ, վագոնների վերհանման և դրանց հանգույցների փոխարինման
մեխանիզմներ, վագոնների ներկման և չորացման
մեքենաներ, վագոնների էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար օգտագործվող
մեքենաներ, շարժակազմի և դրա բաղադրիչների
լվացման համար օգտագործվող ջրցան մեքենաներ, վագոնների տեխնիկական զննման տեղամասերի սարքավորումներ, երկաթուղային գծերի
եռակցման շարժական ագրեգատներ, եռակցման
ենթակա հանգույցների ջերմային մշակման սարքավորումներ, կտրող հաստոցներ, երկաթուղային
գծերը փոխելու ազդանշանային կամրջակներ և
այլն)

10

418

Երկաթուղային տրանսպորտի այլ մեքենաներ և
սարքավորումներ (ներառյալ` վագոնները փոխադրումներին նախապատրաստող մեքենաներ,

20

12

արգելակման համակարգերի կենտրոնացված
փորձարկման սարքավորումներ, շարժակազմի
լվացման համար օգտագործվող սարքավորումներ, արգելակների վերահսկման կայանների սարքավորումներ, վագոնների հավաքման համար
օգտագործվող սարքավորումներ, երկաթուղային
հանգույցների և փայտակոճերի քանդման և
հավաքման մեքենաներ և արտադրական գծեր,
երկաթուղային գծերի եռակցման ստացիոնար
մեքենաներ, երկաթգծի հանգույցների փորձարկման հիդրավլիկ մամլիչներ, կշեռքների, բեռնողբեռնաթափող մեքենաների և երկաթուղային
տրանսպորտի այլ սարքերի և սարքավորումների
վերանորոգման վագոն-կայաններ և այլն)

419

Չափիչ և կարգավորիչ սարքեր և լաբորատոր սարքավորումներ (ներառյալ` լաբորատոր կշեռքներ,
հարթակային կշեռքներ ավտոմոբիլային, երկաթուղային/վագոնային, ձեռնասայլակային և այլ
նմանատիպ տրանսպորտային կշեռքներ, հատուկ
տեխնոլոգիական կշեռքներ, բոլոր տեսակի խրոնոմետրեր, վայրկյանացույցներ և այլն)

10

420

Սպորտային սարքավորումներ և հարմարանքներ
(ներառյալ` չափիչ և վերահսկիչ սարքեր, մրցավարական աշտարակներ և խցիկներ, պատվո
հարթակներ, մարմնամարզական հարթակներ,
դարպասներ` ցանցով, ցանկապատման ցանցեր,
բասկետբոլի վահանակներ, մրցավարական և
մարզչական սեղաններ, սեղանի թենիսի սեղաններ և այլն)

10

421

Սպորտային առագաստանավեր և թիավարական
նավեր

15

422

Կենսաբժշկական սարքավորումներ և բժշկական
հսկողության սարքավորումներ տարբեր մարզաձևերում

12

423

Սպորտային այլ սարքավորումներ և հարմարանքներ (ներառյալ` ատլետիկայի, մարմնամարզության, բռնցքամարտի, ըմբշամարտի, ծանրամարտի և այլ մարզաձևերի համար հարմարանքներ և սարքավորումներ, սպորտային գորգեր,
մրցավարական ազդանշանային և տեղեկատվական գործիքներ/հարմարանքներ, մարզահրապարակների և խաղահրապարակների նշագրումների
մեքենաներ և այլն)

8

424

Թատրոնների և մշակութային այլ կենտրոնների
մասնագիտացված սարքավորումներ (ներառյալ`
բեմերի, հարթակների և էստրադաների մեխանիկական սարքավորումներ, մեխանիկական և
էլեկտրոնային կառավարմամբ էլեկտրակարգավորող սարքավորումներ, թատրոնների էլեկտրական լուսավորման սարքավորումներ, երաժշտական գործիքներ և այլն)

15

425

Այլ աշխատանքային մեքենաներ և սարքավորումներ (ներառյալ` գազօջախներ, էլեկտրական սալօջախներ, լվացքի մեքենաներ, կարի մեքենաներ,
արդուկներ, էլեկտրական սղոցներ, բենզասղոցներ, էլեկտրական հնձիչներ, տեսախցիկներ,
ֆոտոխցիկներ, տեղորոշիչ սարքեր (GPS), հսկիչ
դրամարկղային մեքենաներ և այլն)

12

43

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
439

5

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
Տրանսպորտային միջոցներ

50

Բեռնատար ավտոմեքենաներ, կցորդիչներ և
կիսակցորդիչներ

13

10

500

Մինչև 2 տոննա բեռնաբարձման հզորությամբ
ավտոմեքենաներ

8

501

2 տոննայից ավելի բեռնաբարձման հզորությամբ
ավտոմեքենաներ, կցորդիչներ, կիսակցորդիչներ
և հատուկ քարշակային բեռնատարներ

10

51

Մարդատար ավտոմեքենաներ և ավտոբուսներ
510

Մարդատար ավտոմեքենաներ

10

511

Ավտոբուսներ

15

52

Հատուկ տրանսպորտային միջոցներ

520

Բեռնատարների հենասարքի (շասսիի) վրա հատուկ տրանսպորտային միջոցներ (սանիտարական, տեխնոլոգիական, անասնաբուժական, հրշեջ,
վթարային, արհեստանոցներ և այլն)

12

521

Մարդատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների
հենասարքի (շասսիի) վրա հատուկ տրանսպորտային միջոցներ (սանիտարական, տեխնոլոգիական, անասնաբուժական, հրշեջ, վթարային, արհեստանոցներ և այլն)

8

529

Այլ հատուկ տրանսպորտային միջոցներ

10

53

Օդային տրանսպորտային միջոցներ
530

Օդանավեր

25

531

Ուղղաթիռներ

15

54

Այլ տրանսպորտային միջոցներ
549

Այլ տրանսպորտային միջոցներ

8

Գրասենյակային և տնտեսական գույք և
պարագաներ, գործիքներ

6
61

Համակարգչային սարքավորումներ/տեխնիկա

610

Համակարգիչներ (ներառյալ` սեղանի (ստատիկ)
համակարգիչներ, դյուրակիր համակարգիչներ
(լափթոփներ, նոութբուքեր), գրպանի ՊԴԱ (PDA)
համակարգիչներ և համանման այլ համակարգչային սարքավորումներ)

5

611

Համակարգչային սարքավորումներ և տեխնիկա
(ներառյալ` մոնիտորներ և պրոյեկտորներ, օգտագործվող բացառապես տվյալների ավտոմատ
մշակման համակարգերում, հիշող սարքեր, կիսահաղորդչային հիշող սարքեր, ապահովող տեղեկատվության պահպանումը հոսանքի անջատման
դեպքում, տպիչ, համակարգչին կամ համակարգչային ցանցին միանալու հնարավորություն
ունեցող պատճենահանող և ֆաքսիմիլային
սարքեր` միավորված կամ չմիավորված և այլն)

7

619

Այլ համակարգչային սարքավորումներ և
տեխնիկա

8

62

Գրասենյակային և տնտեսական գույք

620

Կահույք (ներառյալ` գրասեղաններ, սեղաններ,
աթոռներ, բազկաթոռներ, փափուկ կահույք,
մահճակալներ, զգեստապահարաններ, զգեստապահարանի կախիչներ, գրապահարաններ, գրադարակներ, չհրկիզվող պահարաններ և այլն),
գորգեր, հայելիներ

10

621

Հեռախոսներ (այդ թվում` բջջային), ռադիոհաղորդակցման սարքեր

5

622

Գրասենյակային էլեկտրական տեխնիկա (ներառյալ` հեռուստացույցներ, սառնարաններ, խմելու
ջրի սարքեր, սրճեփներ, թեյնիկներ, օդորակիչներ,
հովհարներ, տաքացուցիչներ, փոշեկուլներ,
լվացքի մեքենաներ, թղթի մանրացման և կտրման
սարքեր, գազօջախներ, էլեկտրական սալօջախ-

8

14

ներ, լվացքի մեքենաներ, կարի մեքենաներ, արդուկներ, տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, տեղորոշիչ սարքեր (GPS), հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ և այլն)
623

Ուղեգորգեր, դռների և պատուհանների կտորե
վարագույրներ

5

624

Շրջանակով նկարներ, գրասենյակային բնույթի
դեկորատիվ ծաղկամաններ և համանման այլ
դեկորատիվ պարագաներ

50

625

Մետաղյա և քարե քանդակներ

100

629

Այլ գրասենյակային և տնտեսական գույք (ներառյալ` քարտադարաններ, շերտավարագույրներ,
ամբիոններ, ստենդներ, թարգմանչական վահանակներ, ջահեր, հեռադիտակներ, լուսամփոփներ
և այլն)

7

8

Այլ հիմնական միջոցներ
700

Բանող կենդանիներ, կրկեսների և կենդանաբանական այգիների կենդանիներ

10

701

Որպես հիմնական միջոց հաշվառվող թղթային
կրիչով գրադարանային (անտիկվարիատ
չճանաչված) գրքեր

20

702

Որպես հիմնական միջոց հաշվառվող թղթային
կրիչով դասագրքեր

5

703

Որպես հիմնական միջոց հաշվառվող թղթային
կրիչով մասնագիտական գրականություն

10

704

Որպես հիմնական միջոց հաշվառվող արտահագուստ և այլ համանման հանդերձանք

3

705

Պաշտպանական նշանակության և այլ անտառատնկարկներ

50

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

15

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Հավելված 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի
հոկտեմբերի 6-ի N 475-Ն հրամանի
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ
ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
Օգտակար
ծառայության
ժամկետ (տարի)

Տեսակ

800

Մրգատու, ընդավոր և կորիզավոր տնկարկներ
(բացառությամբ` կեռասենիների և ծիրանենիների)

15

801

Կեռասենիներ և ծիրանենիներ

20

802

Հատապտղային տնկարկներ (բացառությամբ` խաղողի
այգիների)

10

803

Խաղողի այգիներ

40

804

Այլ բազմամյա տնկարկներ

20

805

Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ

20

806

Մանր եղջերավոր կենդանիներ

15

809

Այլ կենդանիներ

10

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

16

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ին
Պետական գրանցման համարը 1111678
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«06» հոկտեմբերի 2016թ.

N 476-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎԸ ՈՐՊԵՍ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ
ԴԱՍԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՐԺԵՔԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի N 382-Ն որոշումը, ինչպես նաև` Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի
հունվարի 29-ի N 40-Ն հրամանով հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման
ստանդարտի 11.10-րդ կետի 3-րդ ենթակետը`

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Սահմանել, որ հանրային հատվածի կազմակերպություններում նյութական ակտիվը կարող է դասակարգվել որպես հիմնական միջոց, եթե նրա
արժեքը սկզբնական ճանաչման պահին գերազանցում է 25 000 ՀՀ դրամը:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ին
Պետական գրանցման համարը 1111679
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«06» հոկտեմբերի 2016թ.

N 477-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ մասը և 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասը`

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Սահմանել`
1) հանրային հատվածի կազմակերպությունների սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը` համաձայն հավելված 1-ի.
2) հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանների օրինակելի ձևերը` համաձայն հավելված 2-ի:
2. Սույն հրամանը տարածվում է հանրային հատվածի այն կազմակերպությունների վրա, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 39-Ն հրամանով
սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան անցնում են հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆ
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Հավելված 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի
հոկտեմբերի 6-ի N 477-Ն հրամանի
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ
1. Շահագործման համար մատչելի (պատրաստ) հիմնական միջոցների ընդունման
ակտ (ձև ՀՄ-1).
2. Տեղակայում չպահանջող հիմնական միջոցների շահագործման հանձնմանընդունման ակտ (ձև ՀՄ-2).
3. Կառուցման, սարքավորումների տեղակայման արդյունքում ստեղծված հիմնական միջոցի շահագործման հանձնման-ընդունման ակտ (ձև ՀՄ-3).
4. Հիմնական միջոցների ներքին տեղափոխման ակտ (բեռնագիր) (ձև ՀՄ-4).
5. Հիմնական միջոցների (տեղակայման ենթակա սարքավորումների) թերությունների բացահայտման ակտ (ձև ՀՄ-5).
6. Հիմնական միջոցների վերանորոգման, մասերի (բաղկացուցիչների) փոխարինման կամ ավելացման նպատակով ներքին ստորաբաժանմանը փոխանցման ակտ
(բեռնագիր) (ձև ՀՄ-6).
7. Հիմնական միջոցների վերանորոգման, մասերի (բաղկացուցիչների) փոխարինման կամ ավելացման նպատակով այլ կազմակերպությանը փոխանցման բեռնագիր
(ձև ՀՄ-7).
8. Վերանորոգված, մասերը (բաղկացուցիչները) փոխարինված կամ ավելացված
հիմնական միջոցների ընդունման-հանձնման ակտ (ձև ՀՄ-8).
9. Հիմնական միջոցների օտարման նպատակով շահագործումից հանման ակտ (ձև
ՀՄ-9).
10. Հիմնական միջոցների անհատույց հանձնման ակտ (բեռնագիր) (ձև ՀՄ-10).
11. Պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից այլ կազմակերպության համար
կառուցված հիմնական միջոցների անհատույց հանձնման ակտ (բեռնագիր) (ձև ՀՄ-11).
12. Պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից այլ կազմակերպության հիմնական միջոցի վրա կատարված կապիտալ աշխատանքների անհատույց հանձնման ակտ
(ձև ՀՄ-12).
13. Հիմնական միջոցների լուծարման ակտ (ձև ՀՄ-13).
14. Ոչ նյութական ակտիվների ընդունման ակտ (ձև ՈՆԱ-1).
15. Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար ծառայության վերանայման տեղեկագիր
(ձև ՈՆԱ-2).
16. Ոչ նյութական ակտիվների անհատույց հանձնման ակտ (ձև ՈՆԱ-3).
17. Ոչ նյութական ակտիվների լուծարման ակտ (ձև ՈՆԱ-4).
18. Ներդրումային գույքի (հողամասի և շենքի) ընդունման ակտ (ձև ՆԳ-1).
19. Այլ ակտիվները որպես ներդրումային գույք վերադասակարգման տեղեկագիր
(ձև ՆԳ-2).
20. Ներդրումային գույքից որպես այլ ակտիվ վերադասակարգման տեղեկագիր (ձև
ՆԳ-3).
21. Ներդրումային գույքի իրական արժեքի հաշվարկի տեղեկագիր (ձև ՆԳ-4).
22. Ներդրումային գույքի անհատույց հանձնման ակտ (ձև ՆԳ-5).
23. Բարձրարժեք ակտիվի ընդունման ակտ (ձև ԲԱ-1).
24. Բարձրարժեք ակտիվների ներքին տեղափոխման ակտ (բեռնագիր) (ձև ԲԱ-2).
25. Բարձրարժեք ակտիվների իրական արժեքի հաշվարկի տեղեկագիր (ձև ԲԱ-3).
26. Բարձրարժեք ակտիվների անհատույց հանձնման ակտ (բեռնագիր) (ձև ԲԱ-4).
27. Մուտքի օրդեր (ձև Պ-1).
28. Պահանջագիր-բեռնագիր (ձև Պ-2).
29. Շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների ներքին
տեղափոխման ակտ (բեռնագիր) (ձև Պ-3).
30. Ռազմավարական պաշարների իրական արժեքի հաշվարկի տեղեկագիր (ձև Պ4).
31. Պաշարների արժեքի իջեցման ակտ (ձև Պ-5).
32. Պաշարների լուծարման ակտ (ձև Պ-6).
33. Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների լուծարման ակտ (ձև Պ-7).
34. Պաշարների անհատույց հանձնման ակտ (բեռնագիր) (ձև Պ-8).
35. Պահեստում պաշարների շարժի հաշվետվություն (ձև Պ-9).
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36. Լիազորագիր (ձև Պ-10).
37. Մատյան լիազորագրերի հաշվառման (ձև Պ-11).
38. Հաշիվ-ապրանքագիր (ձև ԻՐ-1).
39. Ապրանքային բեռնագիր (ձև ԻՐ-2).
40. Բյուջեի ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցման (ըստ ծրագրերի)
կատարողական ակտ (ձև ԻՐ-3).
41. Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի տեղեկագիր
(ձև ԻՐ-4).
42. Դեբիտորական պարտքերի ապաճանաչման (դուրսգրման) տեղեկագիր (ձև ԻՐ5).
43. Նյութերի շարժի (ներառյալ՝ ծախսումների և ծախսերի) հաշվետվություն (ձև
ԾԽ-1).
44. Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների շարժի հաշվետվություն (ձև ԾԽ-2).
45. Էներգակիրների ծախսումների (ծախսերի) հաշվետվություն (ձև ԾԽ-3).
46. Հիմնական միջոցների կառուցման, սարքավորումների տեղակայման, հիմնական միջոցների մասերի (բաղկացուցիչների) փոխարինման և ավելացման նյութական
ծախսումների ակտ (ձև ԾԽ-4).
47. Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիր (ձև ԾԽ-5).
48. Մարդատար ավտոմեքենայի, ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոբուսի երթուղային թերթիկ (ձև ԾԽ-6).
49. Բեռնատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթիկ (ձև ԾԽ-7).
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Ձև ՀՄ-1
_______________________

Հաստատում եմ
___________________________ __________________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

___________________________

ստորագրությունը

անունը¸ ազգանունը

«
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻ (ՊԱՏՐԱՍՏ) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏ N

«

» _________ 20

» _________ 20

թ.

թ.

Մատակարարի (անհատույց ստացումը) անվանումը, հասցեն ________________________________________________________________________________
Գնումը (անհատույց ստացումը) հիմնավորող փաստաթղթի անվանումը, համարը, ամսաթիվը___________________________________________________
Փոխադրողի անվանումը, հասցեն _________________________________________________________________________________________________________
Ուղեկցող տրանսպորտային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը______________________________________________________________________________
Ընդունող պահեստի, ստորաբաժանման անվանումը (ընդգծել)________________________________________________________________________________
Հիմնական միջոցի
անվանումը, համառոտ
բնութագիրը
1

Դասը` ըստ
հաշվապահական
հաշվառման
դասակարգման
2

Թողարկման
տարեթիվը

Հաշվապահության
կողմից տրված
գույքային համարը

3

4

21

Գինը
(անհատույց
ստացման դեպքում՝
իրական արժեքը)
5

Նորմատիվային
օգտակար ծառայության ժամկետը

Օգտակար
ծառայության
ժամկետը

6

7

Այլ նշումներ ____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Կից փաստաթղթերի ցանկը` _____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Մատակարարումների համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝
_________________________________________
ստորագրությունը

Շահագործման համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝

_________________________________________
ստորագրությունը

Այլ կառուցվածքային ստորաբաժանման
աշխատակից՝

_____________________ ___________________
պաշտոնը

Ընդոունղ`

_____________________

ստորագրությունը

___________________

պաշտոնը

Հանձնող՝

_____________________

ստորագրությունը

___________________

պաշտոնը

ստորագրությունը
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__________________________________________
անունը, ազգանունը

__________________________________________
անունը, ազգանունը

__________________________________________
անունը, ազգանունը

__________________________________________
անունը, ազգանունը

__________________________________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-2
Հաստատում եմ
_______________
_______________
կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏ N _____ «
» ____________ 20

թ.

կազմման ամսաթիվը

Հանձնող ստորաբաժանման անվանումը ______________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը ______________________________________
Հիմնական միջոցի
անվանումը, տեսակը,
մակնիշը
1

Նորմատիվային
Գույքային
օգտակար ծառայության
համարը
ժամկետը
2
3

Օգտակար
ծառայության
ժամկետ
4

Նշումներ
5

Զննման արդյունքում արձանագրեց`__________________________________________
(տեխնիկական պայմաններին համապատասխանությունը, լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտությունը և այլն)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Հավելված` փաստաթղթերի ցանկը ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
Հիմնական միջոցների շահագործման հանձնում-ընդունումը իրականացվեց
հետևյալ աշխատակիցների կողմից`
___________________
_________________ _____________________
պաշտոնը

___________________
պաշտոնը

___________________
պաշտոնը

Ընդունեց`

___________________
պաշտոնը

Հանձնեց`

___________________
պաշտոնը

ստորագրությունը

_________________
ստորագրությունը

_________________
ստորագրությունը

_________________
ստորագրությունը

_________________
ստորագրությունը
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անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-3
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

«

_______________
անունը¸ ազգանունը

» _________ 20

թ.

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ
ՀԻՄՆԱԿԱ ՄԻՋՈՑԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏ N
Կառուցման, սարքավորումների տեղակայման
արդյունքում ստեղծված հիմնական միջոցի
անվանումը, գտնվելու վայրը, ծածկագիրը __________________________________________________
(ըստ «Հիմնական միջոցների կառուցման, սարքավորումների
տեղակայման, հիմնական միջոցների մասերի
(բաղկացուցիչների) փոխարինման և ավելացման նյութական
ծախսումների ակտի» (Ձև ԾԽ-4) տվյալների)

Հանձնող (տեղակայող, կառուցող)
ստորաբաժանման (կազմակերպության)
անվանումը

_________________________________________________

Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը

_________________________________________________

Հիմնական միջոցի
անվանումը, համառոտ
բնութագիրը
1

ՀաշվապահուԴասը` ըստ
Տեղակայման
թյան կողմից հաշվապահական
(կառուցման)
տրված գույհաշվառման
տարեթիվը
քային համարը դասակարգման
2
3
4

Նորմատիվային
օգտակար
ծառայության
ժամկետը
5

այդ թվում հիմնական
միջոցի մասերի
(բաղկացուցիչների)
անվանումը
X
X
X
Զննման արդյունքում արձանագրվեց`
(տեխնիկական պայմաններին համապատասխանությունը, լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտությունը և այլն)
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Հավելված` փաստաթղթերի ցանկը ________________________________________________________

Հիմնական միջոցների շահագործման հանձնում-ընդունումը իրականացվեց
հետևյալ աշխատակիցների կողմից`
___________________
_________________ _____________________
պաշտոնը

___________________

ստորագրությունը

_________________

պաշտոնը

___________________

ստորագրությունը

_________________

պաշտոնը

Ընդունեց`

___________________
___________________

ստորագրությունը

___________________

անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

_________________ _____________________
_________________ _____________________

պաշտոնը

Հանձնեց`

անունը, ազգանունը

_____________________

ստորագրությունը

_________________

պաշտոնը

ստորագրությունը
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անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-4
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

«

_______________
անունը, ազգանունը

» _________ 20

թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ
ԱԿՏ (ԲԵՌՆԱԳԻՐ) _____
« » _____________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Տեղափոխման հիմքը

__________________________________________________
(փաստաթղթերի անվանումը, ամսաթիվը, համարը)

Հանձնող ստորաբաժանման անվանումը__________________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը _________________________________________________
Հիմնական միջոցի անվանումը,
տեսակը, մակնիշը
1

Գույքային համարը

Նշումներ

2

3

Զննման արդյունքում արձանագրվեց`______________________________________________________
(համապատասխանությունը, կոմպլեկտայնությունը, թերությունները և այլն)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Հավելված` տեխնիկական փաստաթղթերի ցանկը ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Տեղափոխումը թույլատրեց`______________

_________________

պաշտոնը

Ընդունեց՝

______________

ստորագրությունը

_________________

պաշտոնը

Հանձնեց՝

______________

ստորագրությունը

_________________

պաշտոնը

ստորագրությունը
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___________________
անունը, ազգանունը

___________________
անունը, ազգանունը

___________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-5
_______________

Հաստատում եմ
_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________

_______________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ)

«

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԱԿՏ N ____

» ___________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Ստորաբաժանման անվանումը
Հիմնական միջոցի անվանումը,
համառոտ բնութագիրը

______________________________________________________
_____________________________________________________
_______________գույքային համարը_____________________

Տեղակայման ենթակա սարքավորման
անվանումը, համառոտ բնութագիրը ____________ գույքային համարը/ծածկագիրը______________
Բացահայտված թերությունները` _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Հայտնաբերված թերությունների վերացման համար անհրաժեշտ է
մանրամասն նշել առաջացած թերությունների վերացման համար անհրաժեշտ
աշխատանքները և միջոցառումները,
դրանց կատարողներին, կատարման
ժամկետները

նշել այն նյութերի անվանումները, որոնք
անհրաժեշտ են թերությունները
վերացնելու համար

հ/հ

Նյութերի
անվանումը

Չափի
միավորը

Քանակը

Հավելված` տեխնիկական փաստաթղթերի ցանկը

Ակտը ստորագրեցին`
____________________

________________

ստորաբաժանման անվանումը

____________________

պաշտոնը

________________

ստորաբաժանման անվանումը

____________________

պաշտոնը

____________________

պաշտոնը

________________

ստորաբաժանման (կազմակերպության անվանումը)

«

պաշտոնը
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________________

անունը, ազգանունը

_______________
ստորագրությունը

» ______________ 20 թ.

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

ստորաբաժանման անվանումը

_______________

ստորագրությունը

________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-6
Հաստատում եմ
_______________
_______________
կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ՄԱՍԵՐԻ (ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ)
ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԿԱՄ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐՔԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆԸ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԱԿՏ (ԲԵՌՆԱԳԻՐ) N _____
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հիմնական միջոցը հանձնող ստորաբաժանման անվանումը ______________________________
Հիմնական միջոցն ընդունող ստորաբաժանման անվանումը ______________________________
Վերանորոգման հանձնման հիմքը
_______________________________
փաստաթղթերի անվանումը, ամսաթիվը համարը

Հիմնական միջոցի
անվանումը, տեսակը, մակնիշը
2

հ/հ
1

Գույքային
համարը
3

Նշումներ
4

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Հանձնումը թույլատրեց`

______________

_________________

պաշտոնը

Ընդունեց՝

______________

ստորագրությունը

_________________

պաշտոնը

Հանձնեց՝

______________

ստորագրությունը

_________________

պաշտոնը

«

ստորագրությունը

» ______________ 20 թ.
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___________________
անունը, ազգանունը

___________________
անունը, ազգանունը

___________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-7
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ՄԱՍԵՐԻ (ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ)
ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԿԱՄ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԲԵՌՆԱԳԻՐ N____
« » ___________ 20 թ.
Ստացող
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող
Ինքնափոխադրում (մեքենայի մակնիշը, պետ համարանիշը), Այլ կազմակերպության կողմից
փոխադրում (անվանումը, գտնվելու վայրը)

Հիմքը
պայմանագիրը, նամակը և այլն

հ/հ
1

Հիմնական միջոցի
անվանումը, տեսակը, մակնիշը
2

Գույքային համարը

Նշումներ

3

4

« »_____ 20 թ.

N ____ լիազորագրի
______________________________________________
ում, ում կողմից (պաշտոնը, անունը, ազգանունը, կազմակերպությունը)
համաձայն` տրված
_________________________________________________________________________________________

Ղեկավար`

Գլխավոր
հաշվապահ`

Փոխանցող
կ.տ.
__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

__________

___________

___________

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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___________

Ստացող
կ.տ.
__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-8
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

ստորագրությունը

«

_______________
անունը, ազգանունը

» _________ 20

թ.

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ, ՄԱՍԵՐԸ (ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ) ՓՈԽԱՐԻՆՎԱԾ
ԿԱՄ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ-ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱԿՏ N ____
« » ___________20 թ.

Վերանորոգող, մասերը (բաղկացուցիչները)
փոխարինող կամ ավելացնող ստորաբաժանման
անվանումը (կազմակերպության անվանումը, հասցեն) ______________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Ընդունող ստորաբաժանման, պահեստի անվանումը _________________________________________
Ինքնափոխադրում (մեքենայի մակնիշը, պետ համարանիշը),
Այլ կազմակերպության կողմից փոխադրում (անվանումը, գտնվելու վայրը)

Նշումներ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Հիմնական միջոցի անվանումը
1

Ընդունող՝

______________
պաշտոնը

Հանձնող՝

______________
պաշտոնը

Գույքային համարը
2

_________________
ստորագրությունը

_________________
ստորագրությունը

Նշումներ
3

___________________
անունը, ազգանունը

___________________
անունը, ազգանունը

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Ձև ՀՄ-9
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՀԱՆՄԱՆ
ԱԿՏ N _________
« » ___________20 թ.
Օտարման նպատակով շահագործումից հանելու
համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի
անվանումը, ամսաթիվը, համարը
____________________________________________
Շահագործումից հանելու նպատակը

____________________________________________
(վաճառք, անհատույց օտարում, լուծարում և այլն)

Շահագործումից հանող ստորաբաժանման անվանումը______________________________________
Ընդունող պահեստի (ստորաբաժանման) ավանումը
______________________________________
Հիմնական միջոցի անվանումը, համառոտ
բնութագիրը
1

Գույքային համարը

Նշումներ

2

3

Հիմնական միջոցների տեխնիկական վիճակը _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Հավելված` փաստաթղթերի ցանկը ________________________________________________________

Հիմնական միջոցների շահագործումից
հանումն իրականացվեց հետևյալ
աշխատակիցների կողմից`
___________________
_________________ _____________________
պաշտոնը

___________________
պաշտոնը

___________________
պաշտոնը

Ընդունող`

___________________
պաշտոնը

Հանձնող`

___________________
պաշտոնը

«

ստորագրությունը

_________________
ստորագրությունը

_________________
ստորագրությունը

_________________
ստորագրությունը

_________________
ստորագրությունը

» ____________________ 20 թ.
ընդունման-հանձնման ամսաթիվը
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անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

_____________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-10
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԱԿՏ (ԲԵՌՆԱԳԻՐ) N____
« » ___________ 20 թ.

Ստացող
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող
Ինքնափոխադրում (մեքենայի մակնիշը, պետ համարանիշը), Այլ կազմակերպության
կողմից փոխադրում (անվանումը, գտնվելու վայրը)

Հիմքը
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ
1

Հիմնական միջոցի
անվանումը,
համառոտ բնութագիրը
2

Համախառն
հաշվեկշռային
արժեքը
3

Կուտակված
մաշվածությունը

Հաշվեկշռային
արժեքը

4

5

« »_____ 20 թ.

N ____ լիազորագրի
______________________________________________
ում, ում կողմից (պաշտոնը, անունը, ազգանունը, կազմակերպությունը)
համաձայն` տրված
_________________________________________________________________________________________
Հանձնող
Ստացող
կ.տ.
կ.տ.
Ղեկավար`
__________
___________
___________ __________
___________
ստորագրությունը

Գլխավոր
հաշվապահ`

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

__________

___________

___________

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-11
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԱԿՏ N____
« » ___________ 20 թ.

Ստացող
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ
1

Հիմնական միջոցի
անվանումը, համառոտ բնութագիրը
2

Արժեքը

Նշումներ

3

4

Կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկը _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ղեկավար`

Գլխավոր
հաշվապահ`

Հանձնող
կ.տ.
__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

__________

___________

___________

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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___________

Ստացող
կ.տ.
__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-12
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱԿՏ N____
« » ___________ 20 թ.
Ստացող _______________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմնական միջոցի անվանումը և համառոտ բնութագիրը,
որի վրա կատարվել են կապիտալ աշխատանքները ________________________________________
________________________________________________________________________________________
Հիմքը _________________________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ
1

Կատարված աշխատանքների նկարագրությունը
2

Արժեքը
3

Նշումներ
4

Կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկը _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________

Հանձնող
կ.տ.
__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Գլխավոր
հաշվապահ`

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

___________

Ստացող
կ.տ.
__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Գլխավոր
հաշվապահ`
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__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-13
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ
ԱԿՏ N _________
« » ___________20 թ.
« » _______________20 թ.-ի թիվ _____________ հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը
______________________________________________________________________________________ -ի
լուծարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը, համարը

հիման վրա լուծարման նպատակով կատարեց ակտում նշված հիմնական միջոցի (միջոցների)
զննումֈ
Ստորաբաժանման անվանումը, ում նյութական
պատասխանատվության ներքո է գտնվում
լուծարվող հիմնական միջոցը (միջոցները)
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

Զննման արդյունքում արձանագրվեց՝
Հիմնական միջոցի (միջոցների)
լուծարման պատճառը
Հիմնական միջոցների տեխնիկական վիճակը
__________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Հանձնաժողովի եզրակացությունը
___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
աղյուսակ 1
Հիմնական միջոցի
հ/հ անվանումը, համառոտ
բնութագիրը
1

2

Գույքային
համարը

3

Հիմնական միջոցի
համախառն
հաշվեկկուտակված
հաշվեկշռային
շռային
մաշվածությունը
արժեքը
արժեքը
4
5
6

Նշումներ
7

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Հիմնական միջոցների լուծարումից մուտքագրման ենթակա
նյութական արժեքների վերաբերյալ
աղյուսակ 2
հ/հ
1

Ապրանքանյութական
արժեքների
անվանումը
ծածկագիրը
2
3

Քանակը

Չափի
միավորը

Միավորի
արժեքը

Գումարը

4

5

6

7

Ընդամենը

Հանձնասժողովի նախագահ՝

________________
պաշտոնը

Հանձնասժողովի անդամներ՝

_______________

________________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

անունը, ազգանունը

_______________

________________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

անունը, ազգանունը

_______________
ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

պաշտոնը

_______________

« » _______________20 թ.
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________________
անունը, ազգանունը

_______________
ստորագրությունը

________________
անունը, ազգանունը

ստորագրությունը

________________

________________
անունը, ազգանունը

________________

անունը, ազգանունը

Ձև ՈՆԱ-1
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ԱԿՏ N ____
« » ___________20 թ.
Մատակարարի (անհատույց
հանձնողի) անվանումը, հասցեն

_____________________________________________________

Գնումը (անհատույց ստացումը)
հիմնավորող փաստաթղթի անվանումը,
համարը, ամսաթիվը (ընդգծել)
_____________________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման
անվանումը
_____________________________________________________
Ոչ նյութական ակտիվի
անվանումը, համառոտ
բնութագիրը

Ստեղծման տարեթիվը

1

2

Հաշվապահության
Գինը (անհատույց
կողմից տրված
ստացման դեպքում՝
գույքային
իրական արժեքը)
համարը
3
4

Օգտակար
ծառայությունը
5

Այլ նշումներ _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Կից փաստաթղթերի ցանկը`______________________________________________________________
Մատակարարումների համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝
_______________ __________________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Տվյալ տեսակի ոչ նյութական ակտիվի օգտագործման
համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝ ________________ __________________
ստորագրությունը

Այլ կառուցվածքային
ստորաբաժանման աշխատակից՝

Ընդունող՝

Հանձնող՝

անունը, ազգանունը

________________ ________________ __________________

ոչ նյութական ակտիվը
օգտագործող
ստորաբաժանման ղեկավար

_________________

__________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

_______________________

_________________

_________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Ձև ՈՆԱ-2
Հաստատում եմ
_______________
_______________
կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________

_______________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N _________
« » ___________20 թ.

Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և ամսաթիվը _________________________________

հ/հ

Ոչ նյութական ակտիվի
անվանումը, համառոտ
բնութագիրը

1

2

Գույքային
համարը

3

Ոչ նյութական ակտիվի
օգտակար ծառայությունը
մինչև սույն
վերանայումից
վերանայումը
հետո
4
5

Նշումներ
6

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը` ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Հանձնասժողովի նախագահ՝

________________
պաշտոնը

Հանձնասժողովի անդամներ՝

________________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

«

_______________
ստորագրությունը

_______________
ստորագրությունը

» _______________20 թ.
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________________
անունը, ազգանունը

________________
անունը, ազգանունը

________________
անունը, ազգանունը

________________
անունը, ազգանունը

________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՈՆԱ-3
__________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԱԿՏ N____
« » ___________ 20 թ.
Ստացող ________________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող _____________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը ___________________________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ

Ոչ նյութական ակտիվի անվանումը,
համառոտ բնութագիրը

1

2

Ղեկավար`

Գլխավոր
հաշվապահ`

Համախառն
հաշվեկշռային
արժեքը
3

Նշումներ
4

Հանձնող
կ.տ.
__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

__________

___________

___________

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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___________

Ստացող
կ.տ.
__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ՈՆԱ-4
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ
ԱԿՏ N _________
« » ___________20 թ.
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և ամսաթիվը __________________________________
Ստորաբաժանման անվանումը, ում նյութական
պատասխանատվության ներքո են գտնվում
լուծարվող ոչ նյութական ակտիվները
___________________________________
անունը, ազգանունը, պաշտոնը

Ոչ նյութական ակտիվների լուծարման պատճառները
____________________________________
_________________________________________________________________________________________
Հանձնաժողովը ուսումնասիրեց աղյուսակում թվարկված ոչ նյութական ակտիվները (ուղեկցող
փաստաթղթերը):

հ/հ

Ոչ նյութական
ակտիվի
անվանումը,
համառոտ
բնութագիրը

1

2

Ոչ նյութական ակտիվի

Հանձնաժողովի
եզրակացությունը
Գույքային համախառն կուտակված Հաշվեկշռա(պիտանի է/
համարը հաշվեկշռա- մաշվածուպիտանի չէ
յին
օգտագործման
յին արժեքը
թյունը
արժեքը
համար)
3
4
5
6
7

Հավելված՝ կից փաստաթղթերի ցանկը _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Աղյուսակի 7-րդ սյունակում նշված օգտագործման համար ոչ պիտանի ոչ նյութական
ակտիվները լուծարվել ենֈ

Հանձնասժողովի նախագահ՝

________________
պաշտոնը

Հանձնասժողովի անդամներ՝

________________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

«

_______________
ստորագրությունը

_______________
ստորագրությունը

» _______________20 թ.
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________________
անունը, ազգանունը

________________
անունը, ազգանունը

________________
անունը, ազգանունը

________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՆԳ-1
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ (ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔԻ) ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ԱԿՏ N _________
« » ___________20 թ.
Մատակարարի (անհատույց հանձնողի) անվանումը, հասցեն ________________________________
Գնումը (անհատույց ստացումը) հիմնավորող
փաստաթղթի անվանումը, համարը, ամսաթիվը ___________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը __________________________________________________
Տվյալներ ներդրումային գույքի վերաբերյալ՝
Ներդրումային գույքի
անվանումը

համառոտ բնութագիրը (ներառյալ գտնվելու վայրը, շենքերի համար՝
կառուցման տարեթիվը)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ներդրումային գույքի
ձեռք բերման գինը (անհատույց

սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի

ստացման դեպքում՝ իրական արժեքը)

անվանումը, համարը, ամսաթիվը

Ներդրումային գույքին հաշվապահության կողմից տրված _____________________
գույքային համարը

Ներդրումային գույքի տեխնիկական վիճակը _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Այլ նշումներ ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Կից՝ փաստաթղթերի ցանկը ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Մատակարարումների համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝
_______________ __________________
ստորագրությունը

Օգտագործման համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝

անունը, ազգանունը

________________ __________________
ստորագրությունը

Այլ կառուցվածքային
ստորաբաժանման աշխատակից՝

________________ ________________ __________________
պաշտոնը

Ընդունող՝

Հանձնող՝

անունը, ազգանունը

ներդրումային գույքը օգտագործող
ստորաբաժանման ղեկավար

ստորագրությունը

_________________

անունը, ազգանունը

__________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

_______________________

_________________

_________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Ձև ՆԳ-2
Հաստատում եմ
_______________
_______________
կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔ ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N_________
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Ներդրումային գույքի համար պատասխանատու
ստորաբաժանման անվանումը ____________________________________________________________
Որպես ներդրումային գույք
վերադասակարգված գույքի
հ/հ

անվանումը,
համառոտ
բնութագիրը

1

2

ՎերադասաՎերադասակարգվել է
կարգման
Հաշվեկշռային
հիմնական միջոցից
պաշարից
գույքային
ամսապատարժեքը
անվա- գույքային անվա- ծածկահամարը
թիվը
ճառը
նումը
համարը նումը
գիրը
3
4
5
6
7
8
9
10

Վերադասակարգման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը _____________________
________________________________________________________________________________________
Հողամասի և/կամ շենքի
համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝ ________________________ ______________ ________________
ստորաբաժանման անվանումը

Գլխավոր հաշվապահ՝

ստորագրությունը

______________ ________________
ստորագրությունը

Տեղեկագիրը կազմեց՝

անունը, ազգանունը

անունը, ազգանունը

_______________ ______________ ________________
պաշտոնը
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ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ՆԳ-3
Հաստատում եմ
_______________
_______________
կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻՑ ՈՐՊԵՍ ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N_________
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Ներդրումային գույքի համար պատասխանատու
ստորաբաժանման անվանումը ____________________________________________________________

հ/հ

1

Այլ ակտիվ վերադասակարգված
ներդրումային գույքի
Հաշվեկշռային
անվանումը,
գույքային
արժեքը
համառոտ
համարը
բնութագիրը
2

3

4

Վերադասակարգվել է

Վերադասակարգման

հիմնական միջոցի
պաշարի
ամսաանվա- գույքային անվա- ծածկաթիվը
նումը
համարը նումը
գիրը
5
6
7
8
9

պատճառը
10

Վերադասակարգման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը _____________________
________________________________________________________________________________________
Հողամասի և/կամ շենքի
համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝

________________________ ______________ ________________
ստորաբաժանման անվանումը

Գլխավոր հաշվապահ՝

ստորագրությունը

______________ ________________
ստորագրությունը

Տեղեկագիրը կազմեց՝

անունը, ազգանունը

անունը, ազգանունը

_______________ ______________ ________________
պաշտոնը
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ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ՆԳ-4
Հաստատում եմ
__________________
_______________
կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

ստորագրությունը

_______________
անունը ազգանունը

«

» _________ 20

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N _________
«
» _________ 20

Ստորաբաժանման անվանումը
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և
ամսաթիվը
Ամսաթիվը, որի դրությամբ իրականացվել է
ներդրումային գույքի իրական արժեքի հաշվարկը

հ/հ
1

թ.

թ.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Ներդրումային գույքի
Գույքային Հաշվեկշռային Իրական Տարբերուանվանումը, համառոտ
համարը
արժեքը
արժեքը
թյունը
բնութագիրը
2
3
4
5
6 (5-4)

Նշումներ
7

Հաշվարկի համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը ________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Հանձնասժողովի նախագահ՝

________________
պաշտոնը

Հանձնասժողովի անդամներ՝

________________
պաշտոնը

________________
պաշտոնը
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________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

Ձև ՆԳ-5
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԱԿՏ N____
« » ___________ 20 թ.
Ստացող ________________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը ___________________________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ

Ներդրումային գույքի անվանումը,
համառոտ բնութագիրը

1

2

Ղեկավար`

Գլխավոր
հաշվապահ`

Համախառն
հաշվեկշռային
արժեքը
3

Նշումներ
4

Հանձնող
կ.տ.
__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

__________

___________

___________

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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___________

Ստացող
կ.տ.
__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ԲԱ-1
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ԱԿՏ N _________
« » ___________20 թ.

Մատակարարի (անհատույց հանձնողի) անվանումը, հասցեն ________________________________
Գնումը (անհատույց ստացումը) հիմնավորող
փաստաթղթի անվանումը, համարը, ամսաթիվը __________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը ________________________________________________
Տվյալներ բարձրարժեք ակտիվի վերաբերյալ՝
Բարձրարժեք ակտիվի
անվանումը

համառոտ բնութագիրը (ներառյալ գտնվելու վայրը, շենքերի համար՝
կառուցման տարեթիվը)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Բարձրարժեք ակտիվի
ձեռք բերման գինը (անհատույց

սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի

ստացման դեպքում՝ իրական արժեքը)

անվանումը, համարը, ամսաթիվը

Բարձրարժեք ակտիվին հաշվապահության կողմից տրված _____________________
գույքային համարը

Բարձրարժեք ակտիվի վիճակը ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Այլ նշումներ ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Կից՝ փաստաթղթերի ցանկը ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Մատակարարումների համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝
_______________ __________________
ստորագրությունը

Բարձրարժեք ակտիվի համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝

անունը, ազգանունը

________________ __________________
ստորագրությունը

Այլ կառուցվածքային
ստորաբաժանման աշխատակից՝

________________ ________________ __________________
պաշտոնը

Ընդունող՝

Հանձնող՝

անունը, ազգանունը

բարձրարժեք ակտիվի պահպանման
համար պատասխանատու

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

_________________

__________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

_______________________

_________________

_________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Ձև ԲԱ-2
Հաստատում եմ
_______________
_______________
կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

«

_______________
անունը, ազգանունը

» _________ 20

թ.

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ
ԱԿՏ (ԲԵՌՆԱԳԻՐ) N _________
Կազմման ամսաթիվը

Տեղափոխման հիմքը
(փաստաթղթերի անվանումը, ամսաթիվը, համարը)

Հանձնող ստորաբաժանման անվանումը
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը

Բարձրարժեք ակտիվի անվանումը,
համառոտ բնութագիրը
1

Գույքային համարը

Նշումներ

2

3

Զննման արդյունքում արձանագրվեց` _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Հավելված` ուղեկցող փաստաթղթերի ցանկը _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Տեղափոխումը թույլատրեց`
Ընդունեց`
Հանձնեց`

______________

________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

46

Ձև ԲԱ-3
_______________

Հաստատում եմ
_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N _________
Կազմման ամսաթիվը

Ստորաբաժանման անվանումը ___________________________________________________________
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և ամսաթիվը _________________________________
Ամսաթիվը, որի դրությամբ իրականացվել է
բարձրարժեք ակտիվների իրական
արժեքի հաշվարկը ______________________________________________________________________
Բարձրարժեք ակտիվի
Գույքային Հաշվեկշռային Իրական Տարբերուհ/հ անվանումը, համառոտ
համարը
արժեքը
արժեքը
թյունը
բնութագիրը
1
2
3
4
5
6 (5-4)

Նշումներ
7

Հաշվարկի համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը

Հանձնասժողովի նախագահ՝

________________
պաշտոնը

Հանձնասժողովի անդամներ՝

________________
պաշտոնը

________________
պաշտոնը

47

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

Ձև ԲԱ-4
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԱԿՏ (ԲԵՌՆԱԳԻՐ) N ____
« » ___________ 20 թ.
Ստացող ________________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող _____________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը ___________________________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ

Բարձրարժեք ակտիվի անվանումը,
համառոտ բնութագիրը

1

2

Համախառն
հաշվեկշռային
արժեքը
3

Նշումներ
4

_____________

Հանձնող
կ.տ.
__________

___________

Ստացող
կ.տ.
__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

__________

___________

___________

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Գլխավոր
հաշվապահ`

Բարձրարժեք ակտիվները հանձնեց

Բարձրարժեք ակտիվները ստացավ

___________

__________

___________

___________

__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _______________ 20

թ. N

լիազորագրի
համաձայն տրված

_________________________________________________________
ում կողմից (անունը, ազգանունը, կազմակերպությունը)
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Ձև Պ-1
Հաստատում եմ
_______________
կազմակերպության անվանումը

_______________
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

______________________

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

պահեստի (ստորաբաժանման) անվանումը

ՄՈՒՏՔԻ ՕՐԴԵՐ N_________

«

» _________ 20 թ.

Ուղեկցող փաստաթղթերի
_______________

_____________________________

4

փասփաստացի
տաթղթով ընդունված
5
6

Նշումներ

1

Քանակը

Գումարը

հ/հ

Պաշարների (հումքի,
նյութերի, ապրանքների,
պատրաստի արտադրանքի, փոքրարժեք կամ
արագամաշ առարկաների)
և տեղակայման ենթակա
սարքավորումների
անվանումը,
ծածկաբնութագիրը
գիրը
2
3

անվանումը, համարը և ամսաթիվը

Չափի միավորը

անվանումը

Միավորի գինը
(անհատույց ստացման
դեպքում՝ իրական
արժեքը)

Մատակարար (հանձնող
ստորաբաժանում)

7

8

9

Ընդամենը

X

Ընդունեց` ________ ___________ ___________ Հանձնեց` ________ ___________ ___________
պաշտոնը

ստորագրությունը անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Մատակարարումների համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝
_______________ __________________
ստորագրությունը

Այլ կառուցվածքային
ստորաբաժանման աշխատակից՝

անունը, ազգանունը

________________ ________________ __________________
պաշտոնը
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ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև Պ-2
__________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ-ԲԵՌՆԱԳԻՐ N _________

«

» _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հանձնող
ստորաբաժանման անվանումը

Ստացող (պահանջող)
ստորաբաժանման անվանումը

հ/հ
1

Հումքի, նյութերի և այլ ակտիվների
անվանումը,
ծածկագիրը
բնութագիրը
2
3

Պահանջեց`
Թույլատրեց`
Բաց թողեց`
Ստացավ`

Չափի
միավորը
4

Պահանջված է
5

Քանակը
թույլատրված է
6

բաց է
թողնված
7

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ստացման ամսաթիվը «

»________________ 20 թ.
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Ձև Պ-3
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ՓՈՔՐԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԱՐԱԳԱՄԱՇ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ
ԱԿՏ (ԲԵՌՆԱԳԻՐ) N____

«

» _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Տեղափոխման հիմքը
(փաստաթղթերի անվանումը, ամսաթիվը, համարը)

Հանձնող ստորաբաժանման անվանումը

Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը

Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկայի
անվանումը, տեսակը, համառոտ
բնութագիրը
1

Տեղափոխումը
թույլատրեց`

______________

Ծածկագիրը

Քանակը

Նշումներ

2

3

4

________________

պաշտոնը

Ընդունեց`

______________

ստորագրությունը

_________________

պաշտոնը

Հանձնեց`

______________

ստորագրությունը

_________________

պաշտոնը

ստորագրությունը
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____________________
անունը, ազգանունը

____________________
անունը, ազգանունը

____________________
անունը, ազգանունը

Ձև Պ-4
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N _____
« » ___________20 թ.

Ստորաբաժանման անվանումը
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և
ամսաթիվը
Ամսաթիվը, որի դրությամբ իրականացվել է
պաշարների իրական արժեքի հաշվարկը

հ/հ
1

Պաշարների
անվանումը,
ծածկաբնութագիրը
գիրը
2
3

Չափի
Քանակը
միավորը
4

5

Հաշվեկշռային
արժեքը
6

Իրական Տարբերուարժեքը
թյունը
7

8 (6-7)

Հաշվարկի համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը ________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Հանձնասժողովի նախագահ՝

________________
պաշտոնը

Հանձնասժողովի անդամներ՝

________________
պաշտոնը

________________
պաշտոնը
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________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

Ձև Պ-5
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ԻՋԵՑՄԱՆ ԱԿՏ N _____
« » ___________20 թ.
Ստորաբաժանման անվանումը ____________________________________________________________
Պաշարները փչացվելու, վնասվելու, կոտրվելու պատճառները ________________________________

ծածկագիրը

2

3

Թերությունների
բնույթը

1

անվանումը,
բնութագիրը

Քանակը

հ/հ

Պաշարների (հումք, նյութեր,
ապրանքներ, պատրաստի
արտադրանք)

Չափի
միավորը

Հանձնաժողովի ստեղծման
հրամանի համարը և ամսաթիվը __________________________________________________________

4

5

6

Պաշարների փոփոխված
(նոր)
անվանումը,
բնութագիրը
7

(նոր)
(իջեցված)
ծածկաարժեքը
գիրը
8
9

Հավելված` ուղեկցող փաստաթղթերի ցանկը
Հանձնաժողովի եզրակացությունը

Այլ նշումներ

Հանձնասժողովի նախագահ՝

________________
պաշտոնը

Հանձնասժողովի անդամներ՝

________________
պաշտոնը

________________
պաշտոնը
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________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

Ձև Պ-6
Հաստատում եմ
_______________
կազմակերպության անվանումը

_______________
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

» _________ 20

թ.

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԱԿՏ N _____
«

Ստորաբաժանման անվանումը ____________________________________________________________
Պաշարների լուծարման պատճառները ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Հանձնաժողովի ստեղծման
հրամանի համարը և ամսաթիվը __________________________________________________________
Հանձնաժողովը զննեց աղյուսակ 1-ում թվարկված պաշարները: Հանձնաժողովը դրանք ճանաչեց
ոչ պիտանի և լուծարման ենթակա
Աղյուսակ 1
հ/հ
1

Պաշարների (հումք, նյութեր, ապրանքներ,
պատրաստի արտադրանք)
անվանումը, բնութագիրը
ծածկագիրը
2
3

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը

Այլ նշումներ
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Չափի
միավորը

Քանակը

Լուծարման
պատճառը

4

5

6

Ակտի աղյուսակ 1-ում թվարկված պաշարները հանձնաժողովի ներկայությամբ վերածվել են
թափոնի: Ստորև թվարկված թափոնները պիտանի են և ենթակա են մուտքագրման.
Աղյուսակ 2
հ/հ
1

Պիտանի թափոնի
Չափի
Քանակը
անվանումը, բնութագիրը ծածկագիրը միավորը
2
3
4
5

Միավորի
արժեքը
6

Ընդամենը

Գումարը
7

X

Թափոնը, որը ենթակա չէ հաշվառման, ոչնչացված է:

Պիտանի թափոնը հանձնված է

Հանձնասժողովի նախագահ՝

« » ___________20 թ. N _____

________________
պաշտոնը

Հանձնասժողովի անդամներ՝

________________
պաշտոնը
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________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

«Մուտքի օրդերով»

________________

անունը, ազգանունը

Ձև Պ-7
Հաստատում եմ
_______________
կազմակերպության անվանումը

_______________
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՓՈՔՐԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ
ԱԿՏ N _____
«
» ______________ 20 թ.

Ստորաբաժանման անվանումը ____________________________________________________________
Փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաների լուծարման պատճառները __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Հանձնաժողովի ստեղծման
հրամանի համարը և ամսաթիվը __________________________________________________________
Հանձնաժողովը զննեց աղյուսակ 1-ում թվարկված փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաները: Հանձնաժողովը դրանք ճանաչեց ոչ պիտանի և լուծարման ենթակա

հ/հ
1

Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների
անվանումը, բնութագիրը
ծածկագիրը
2
3

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը

Այլ նշումներ
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Չափի
միավորը
4

Քանակը
5

Աղյուսակ 1
Լուծարման
պատճառը
6

Ակտի աղյուսակ 1-ում թվարկված փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաները հանձնաժողովի ներկայությամբ վերածվել են թափոնի: Ստորև թվարկված թափոնները պիտանի են և
ենթակա են մուտքագրման.
Աղյուսակ 2
հ/հ
1

Պիտանի թափոնի
Չափի
Քանակը
անվանումը, բնութագիրը ծածկագիրը միավորը
2
3
4
5

Միավորի
արժեքը

Գումարը

6

7

Ընդամենը

X

Թափոնը, որը ենթակա չէ հաշվառման, ոչնչացված է:

Պիտանի թափոնը հանձնված է

Հանձնասժողովի նախագահ՝

« » ___________20 թ. N _____

________________
պաշտոնը

Հանձնասժողովի անդամներ՝

________________
պաշտոնը
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________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________

անունը, ազգանունը

_______________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

_______________

ստորագրությունը

________________
պաշտոնը

«Մուտքի օրդերով»

________________

անունը, ազգանունը

Ձև Պ-8
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԱԿՏ (ԲԵՌՆԱԳԻՐ) N____

«

» ___________ 20 թ.

Ստացող ________________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող _____________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը ___________________________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ

Պաշարների անվանումը, բնութագիրը

1

2

Հաշվեկշռային
արժեքը
3

Նշումներ
4

_____________

Հանձնող
կ.տ.
__________

___________

Ստացող
կ.տ.
__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

__________

___________

___________

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Գլխավոր
հաշվապահ`

Բեռը հանձնեց

Բեռը ստացավ

_____________

__________

___________

___________

__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _______________ 20

թ. N

լիազորագրի
համաձայն տրված

_________________________________________________________
ում կողմից (անունը, ազգանունը, կազմակերպությունը)
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Ձև Պ-9
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՊԱՀԵՍՏՈՒՄ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N____

«

» ___________ 20 թ.

Պահեստի անվանումը
«

հ/հ
1

»_________________ 20

թ-ից

մինչև

«

»_________________ 20

թ-ը

Մուտքը
Ելքը ժամա- Մնացորդը
Նյութական
Չափի Մնացորդը
Ծածժամանակա- նակաշրջա- ժամանաարժեքի
միա- ժամանակակագիրը
շրջանի
նի ընթաց- կաշրջանի
անվանումը
վորը շրջանի սկզբին
ընթացքում
քում
վերջին
2
3
4
5
6
7
8

Պահեստապետ՝

________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Ձև Պ-10
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ N _______
Տրված է «

» ___________20 թ.

Գործում է մինչև

«

» ___________20 թ.

_________________________________________________________________________________________
ակտիվներ ստացողի, գտնվելու վայրը, բանկային վավերապայմանները

_________________________________________________________________________________________

Լիազորագիրը տրված է

________________

______________________- ին

պաշտոնը

անունը, ազգանունը

անձնագիր _________ N ___________ տրված ___________ կողմից « » ________թ-ին,
ստանալու համար

_________________________ -ից հետևյալ ակտիվները
մատակարարի անվանումը

համաձայն _____________________________________________________________
պայմանագրի (պատվերի) անվանումը, համարը և ամսաթիվը

Ստացման ենթակա ակտիվների ցանկը
հ/հ
1

Ակտիվների անվանումը,
բնութագիրը
2

Չափի միավորը

Քանակը (թվերով և տառերով)

3

4

Հաստատում եմ`
կ.տ.
Ղեկավար`

________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Գլխավոր
հաշվապահ` ______________ ________________
ստորագրությունը

Լիազորագիրը ստացա՝ ________________

անունը, ազգանունը

ստորագրությունը
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Ձև Պ-11
__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՄԱՏՅԱՆ
ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

___________________________________
ժամանակաշրջան

Մատյանը վարող պատասխանատու անձ ______________
պաշտոնը
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______________________
անունը, ազգանունը

Լիազորագրի
համարը

1

Մուտքի Նշումներ
Անձի պաշտոնը, ԼիազորաՄատա- Պայմանագրի փաստաթղ- (լիազոանունը,
գիր
Գործում
կարարի (պատվերի) թի անվարագրի
Տրված է
ազգանունը,
ստացողի
է մինչև
անվահամարը և
նումը,
փակման
որին տրված է
ստորանումը
ամսաթիվը
համարը և վերաբերլիազորագիրը գրությունը
ամսաթիվը
յալ)

2

3

4

5

6

7

8

9

մատյանի էջերի օրինակ
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Ձև ԻՐ 1
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, բանկային վավերապայմանները

«

ՀԱՇԻՎ - ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՐ N _________

» _____________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Գնորդ __________________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, (ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը, հասցեն, անձնագրի տվյալները),

_________________________________________________________________________________________
բանկային վավերապայմանները

Հիմքը ___________________________________________________________________________________
պայմանագիրը, պատվերը, կարգադրությունը և այլն

հ/հ
1

Ապրանքի (ծառայության)
անվանումը, բնութագիրը
2

Չափի միավորը

Քանակը

3

4

Միավորի
գինը
5

Գումարը
6

Ընդամենը
Ընդամենը _____________________________________________________________ դրամ
գումարը տառերով

« »_____ 20 թ.

N ____

լիազորագրի
համաձայն` տրված

___________________________________________
ում, ում կողմից (պաշտոնը, անունը, ազգանունը, կազմակերպությունը)

Վաճառող
կ.տ.
Ղեկավար`

Գլխավոր
հաշվապահ`

Գնորդ
կ.տ.

__________

___________

_______

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

__________

___________

_______

__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ապրանքները հանձնեց.

«

_______

__________

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

________________

20 թ.

»
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Ձև ԻՐ 2
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, բանկային վավերապայմանները

«

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱԳԻՐ N _______

» _____________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Գնորդ __________________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, (ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հասցեն, անձնագրի տվյալները),

_________________________________________________________________________________________
բանկային վավերապայմանները

Փողադրող ______________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, մեքենայի մակնիշը, պետհամարանիշը

Հիմքը ___________________________________________________________________________________
պայմանագիրը, պատվերը, կարգադրությունը և այլն

Ապրանքի
Չափի
հ/հ անվանումը,
միավորը
բնութագիրը
1

2

3

Քանակը
ըստ վաճառողի

ըստ
գնորդի

4

5

Միավորի
գինը
6

Գումարը
ըստ վաճառողի

ըստ
գնորդի

7

Ընդամենը
Ընդամենը

դրամ
գումարը տառերով

Գլխավոր
տնօրեն`
Գլխավոր
հաշվապահ`

Վաճառող
կ.տ.
__________

_______

Գնորդ
կ.տ.
__________

___________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

___________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

__________

___________

_______

__________

__________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

---------------------------------------------------Ապրանքները հանձնեց
_______
__________
___________
պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ապրանքները ընդունեց
(գնորդ կազմակերպության ներկայացուցիչ)
_______
__________
__________
պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ապրանքները ստացավ
(փոխադրումը իրականացնող անձը)
_______
_____________
__________
պաշտոնը
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ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ԻՐ 3
Հաստատում եմ
_______________
_______________
կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________

ստորագրությունը

_______________

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

ԲՅՈՒՋԵԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ (ԸՍՏ ԾՐԱԳՐԵՐԻ)
ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ N ____
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը
Ընդհանուր
Ծրագրերի
վարչական և
Ընդահ/հ
Ծախսումների անվանումները
անվանումները այլ ընդհամենը
և ծածկագրերը
նուր
ծախսեր
1. «Բյուջեից ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցման ծախսումներ՝ ըստ ծրագրերի
1
2
3
4
5
6
7
1 Աշխատանքի վարձատրության ծախսումներ
2 Նյութական ծախսումներ
3 Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների գծով
ծախսումներ
4 Հիմնական միջոցների մաշվածության գծով
ծախսումներ
5 Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի գծով
ծախսումներ
6 էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսումներ
7 Կոմունալ ծախսումներ
8 Կապի գծով ծախսումներ
9 Գրասենյակային ծախսումներ
10 Գործուղման ծախսումներ
11 Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման
գծով ծախսումներ
12 Հիմնական միջոցների վարձակալության
ծախսումներ
13 Աշխատակիցների հետ կապված տրանսպորտային
ծախսումներ
14 Խորհրդատվական ծառայությունների գծով
ծախսումներ
15 Տեղեկատվական ծառայությունների գծով
ծախսումներ
16 Այլ ծառայությունների գծով ծախսումներ
17 Այլ ծախսումներ
Ընդամենը՝ իրականացված ծրագրի ինքնարժեք
2․ Ընթացիկ բյուջեից չֆինանսավորվող ընթացիկ ծախսումներ
1 Հիմնական միջոցների մաշվածության գծով
ծախսումներ
2 Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի գծով
ծախսումներ
3 Պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների հետ
կապված ծախսումներ
4 Առանց պայմանների կատարման պահանջի
(անհատույց) ստացված ակտիվների գծով
ծախսումներ
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թ.

Այլ ծախսումներ
Ընդամենը՝ ընթացիկ բյուջեից չֆինանսավորվող
ընթացիկ ծախսումներ
3. Ընդամենը՝ ընթացիկ բյուջեից ֆինանսավորվող

ընթացիկ ծախսումներ (կատարողական ակտի
գումարը)

Գլխավոր հաշվապահ`

________________
ստորագրությունը

__________________
անունը, ազգանունը

Ակտը կազմեց`
պաշտոնը

ստորագրությունը

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը
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անունը, ազգանունը

Ձև ԻՐ-4
Հաստատում եմ
_______________
կազմակերպության անվանումը

_______________
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

«

_______________
անունը, ազգանունը

» _________ 20

թ.

ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ _____
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր
կորուստների պահուստը առ
նշել ամսաթիվը, որի դրությամբ ճանաչվել է դեբիտորական
պարտքերի հնարավոր կորստի պահուստը

հ/հ

1

Դեբիտորական
Մինչև մեկ տարի
Մեկից ․․․ տարվա
․․․-ից ․․․ տարվա
պարտքեր ունեցող
ժամկետանց
ժամկետանց
ժամկետանց
հաճախորդների
դեբիտորական պարտք դեբիտորական պարտք դեբիտորական պարտք
խմբերի անվանումը
(պահուստավորման
(պահուստավորման
(պահուստավորման
Ծանոըստ ռիսկայնության (արժեզրկման) ……..%) (արժեզրկման) ……..%) (արժեզրկման) ……..%)
թագրուկամ առանձին
պահուսպահուստի
պահուստի թյուն
դեբիտորական
համահամահամախառն տի (արժե(արժեզրկ(արժեզրկպարտք ունեցող
խառն
խառն
մնացորդը զրկման)
ման)
ման)
հաճախորդի
մնացորդը
մնացորդը
գումարը
գումարը
գումարը
անվանումը
2
3
4
5
6
7
8
9

Ընդամենը

Ֆինանսական հարցերով ղեկավար՝
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Գլխավոր հաշվապահ՝
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Ձև ԻՐ-5
Հաստատում եմ
_______________
_______________
կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________

_______________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԱՊԱՃԱՆԱՉՄԱՆ (ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ _____
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Դեբիտորական պարտքերի
ապաճանաչումը (դուրս գրումը) առ
նշել ամսաթիվը, որի դրությամբ ապաճանաչվել (դուրս է գրվել) դեբիտորական պարտքը

Դեբիտորի
Պահուստի
իրավաբանական
Համախառն (արժեզրկհ/հ
հասցեն և փասմնացորդը
ման)
անվանումը
տացի գտնվելու
գումարը
վայրը
1
2
3
4
5

Դուրս
գրման
ենթակա
գումարը
6

Դուրս
Ծանոթագրման
գրություն
հիմքը
7

Ընդամենը

Ֆինանսական հարցերով ղեկավար՝
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Գլխավոր հաշվապահ՝

68

8

Ձև ԾԽ-1
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱՐԺԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ)
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N _____
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը
Ստորաբաժանման անվանումը
Հումքի,
նյութերի
(անավարտ Ծած- Չափի
հ/հ արտա- կագի- միադրանքի)
րը վորը
անվանումը
1

2

3

4

Մուտքը
Մնացոր- հաշվեդը ժամատու
նակաշր- ժամաջանի
նակասկզբում շրջանում
5

6

Ելքը (ծախսումը) ըստ ուղղությունների
ծառայուՀՄ կառուց- ընդհաթյունների
Մնացորդը
ման, տեղա- նուր վարայլ
մատուցում
ժամանակակայման և չական և ծախսումըստ ծրաշրջանի
կապիտա- բաշխման
ներ և
գրերի (անվերջում
լացման այլ ծախսում- ծախսեր
վանումը)
ծախսումներ
ներ
7

8

9

10

11

12

13

Ստորաբաժանման ղեկավար` ___________ ____________ Կազմեց` ___________ _____________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ձև ԾԽ-2
Հաստատում եմ
_______________

________________

կազմակերպության անվանումը

_____________

պաշտոնը

_______________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

ՓՈՔՐԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N _____

«

» _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը
Ստորաբաժանման անվանումը
Մնացորդը ժամանա-

Ստորաբաժանման ղեկավար`

___________

____________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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10

11

Կազմեց`

12

չհանձնված
14

(պահեստում)

լուծարման ակտով)
Դեռևս շահագործման

արագամաշ
13

առարկաների

(փոքրարժեք կամ

մեջ չգտնվող
Լուծարվել է

Շահագործման

մեջ գտնվող

Շահագործման

հանձնվել

Շահագործման է

մեջ գտնված)

ժանումից
9

Ընդամենը

8

(շահագործման

Այլ ստորաբա-

մեջ չգտնված)

7

Պահեստից

6

րաբաժանման

Շահագործման մեջ

5

(շահագործման

4

Ընդամենը

3

կաշրջանի վերջին

Տրվել է այլ ստո-

Մուտք

Շահագործման մեջ

2

չհանձնված

Չափի միավորը

1

առարկայի

(պահեստում)

Ծածկագիրը

հ/հ

արագամաշ

Դեռևս շահագործման

անվանումը

Փոքրարժեք կամ

Մնացորդը ժամանա-

Հաշվետու ժամանակաշրջան

կաշրջանի սկզբին

15

16

___________

_____________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

թ.

Ձև ԾԽ-3
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ԷՆԵՐԳԱԿԻՐՆԵՐԻ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻ)
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N _____

«

» _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը

Ելքը (ծախսումը) ըստ ուղղությունների
ծառայություն- ՀՄ կառուց-

Հ/հ

Էներգակրի

ների մատու- ման, տեղա- ընդհանուր

Չափի

Ծած-

անվանումը կագիրը

միա- Քանակը
վորը

ցումը ըստ

կայման և վարչական այլ ընդ-

ծրագրերի

կապիտա-

(անվանումը)

և բաշխ-

հանուր

լացման այլ ման ծախ- ծախսեր
ծախսում-

սումներ

ներ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

սպառման համար
______________-ի

պատասխանատու անձ`

____________

____________

____________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

____________

____________

____________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Էներգակրի անվանումը

սպառման համար
______________-ի

պատասխանատու անձ`

Էներգակրի անվանումը

Կազմեց`

_____________

______________

պաշտոնը

ստորագրությունը
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____________________
անունը, ազգանունը

Ձև ԾԽ-4
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

պաշտոնը

__________

_______________

ստորագրությունը

անունը¸ ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ (ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ)ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԵՎ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՏ N _____

«

» _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը
Աշխատանքները կատարող
ստորաբաժանման անվանումը
Աշխատանքների իրականացման հիմքը
փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը

Կառուցվող, սարքավորումների տեղակայման արդյունքում ստեղծվող հիմնական միջոցի անվանումը, գտնվելու վայրը
Մասերը (բաղկացուցիչները) փոխարինվող
և ավելացվող հիմնական միջոցի,
անվանումը, գույքային համարը
Ա. Կատարված աշխատանքներ
հ/հ

Կատարված աշխատանքների

Ծածկա-

Չափի

նկարագրությունը

գիրը

միավորը

Քանակը

Նշումներ

Բ.1 Օգտագործված հումք և նյութեր
հ/հ

Օգտագործված հումքի և Ծածկանյութերի անվանումը

գիրը

Չափի
միավորը
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Նորմայով
Փաստացի
նախատեսված օգտագործված Նշումներ
քանակը

քանակը

հ/հ

Տեղակայված սարքավորումների

Ծածկագիրը

Նշումներ

______________

________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

______________

_________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

______________

_________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անվանումը, տեսակը, մակնիշը

Աշխատանքները կատարող
ստորաբաժանման ղեկավար`

անունը, ազգանունը

Աշխատանքները ընդունող
ստորաբաժանման ղեկավար`
Ակտը կազմեց`

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը
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____________________
անունը, ազգանունը

____________________
անունը, ազգանունը

Ձև ԾԽ-5
____________________________________
կազմակերպության անվանումը

ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N ____

«

» ___________ 20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ժամանակաշրջանը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

օր

ժամ

6

Կազմակերպության ղեկավար՝
պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

Ստորաբաժանման ղեկավար՝
Տեղեկագիրը կազմող անձ՝
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օր

պարապուրդի

ամսվա

ընթացքում

Ընդամենը

աշխատած

ամսվա

Հապավումներ․
«ԱԹ»՝ անաշխատունակության թերթիկ, «ԱՎ»՝ արձակուրդ վճարվող, «ԱՉ»՝ արձակուրդ չվճարվող, «Բ»՝ բացակա,
«ՀԾ»՝ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ, «Պ»՝ պարապուրդ, «Գ» գործուղում

ընթացքում

4

Գրառումներ փաստացի աշխատած ժամանակահատվածի վերաբերյալ

Ընդամենը

3

յության համարը

Հանրային ծառա-

Պաշտոնը (մաս-

2

Ազգանունը, անունը

1

նագիտությունը)

Տաբելային համարը

Ստորաբաժանման անվանումը

ժամ

7

Ձև ԾԽ-6
____________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՄԱՐԴԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ, ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈԲՈՒՍԻ ԵՐԹՈՒՂԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ N______
_________________________________________
(օր կամ ժամանակաշրջան)
Ավտոմեքենայի

Վառելիքի մնացորդը

(ավտոբուսի)՝

ժամանակաշրջանի (օրվա)
________

____________

___________

մակնիշը

պետհամարանիշը

գույքային համարը

Քանակ
(լիտր, կգ)

սկզբում՝

Լիցքավորվել է
Վարորդ՝

Տեսակը, մակնիշը

______________

____________

ժամանակաշրջանի

անունը, ազգանունը

տաբելային համարը

(օրվա) ընթացքում՝

Տեսակը, մակնիշը

Քանակ
(լիտր, կգ)

Ժամանակաշրջանի
(օրվա) սկզբում
մեկնումը թույլատրում
եմ մեխանիկ`

Վառելիքի մնացորդը ժամա___________________

______________

ստորագրություն

անունը, ազգանունը

__________________________

Տեսակը, մակնիշը

նակաշրջանի (օրվա) վերջում՝

___________

Վազքի ցուցիչի ցուցմունքը ժամանակաշրջանի (օրվա) սկզբում (կմ)՝

_______________

Վազքի ցուցիչի ցուցմունքը
ժամանակաշրջանի (օրվա)
վերջում (կմ)՝
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Քանակ
(լիտր, կգ)

__________________

Ավտոմեքենան (ավտոբուսը) տեխնիկապես նորմալ

_____________
ստորագրությունը

վիճակում ընդունեց վարորդ՝

Վառելիքի ծախսը
ժամանակաշրջանի

Այլ նշումներ

Քանակ (լիտր, կգ)

Տեսակը,
մակնիշը

(օրվա) ընթացքում՝

նորմայով

փաստացի

Աղյուսակ 1

Ամսաթիվ

1

Աշխատանքը

Աշխատանքը

Պատվիրատու

թույլատրող

թույլատրող

ստորաբաժան-

բժշկի

մեխանիկի

ման

ստորագրու-

ստորագրու-

(կազմակերպու-

թյունը

թյունը

թյան) անվանումը

2

3

4

Երթուղի

Վազքի ցուցիչի

Լիցքավորված վառելիքի

ցուցմունքը

քանակը

(պատվիրատուի
հանձնարա-

մեկնե-

րությունը)

լուց առաջ

5

6
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վերադառնալուց
հետո
7

բենզին դիզ. վառելիք
(լիտր)

(լիտր)

8

9

Վառելիքը

Մեքենան օգտագործողի

լիցքավորողի
ստորահեղուկ
գազ (կգ) գրությունը
10

11

անունը,

ստորագրու-

ազգանունը

թյունը

12

13

Ընդամենը

Կ. Տ
Ավտոմեքենան տեխնիկապես
նորմալ վիճակում հանձնեց
վարորդ՝

Ավտոմեքենան տեխնիկապես
նորմալ վիճակում ընդունեց
մեխանիկ՝
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

ստորագրությունը
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անունը, ազգանունը

Ձև ԾԽ-7
____________________________________
կազմակերպության անվանումը

ԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԵՐԹՈՒՂԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ N______
_________________________________________
(օր կամ ժամանակաշրջան)
Բեռնատար

Վառելիքի մնացորդը

ավտոմեքենայի՝

ժամանակաշրջանի (օրվա)
________

____________

___________

մակնիշը

պետհամարանիշը

գույքային համարը

Տեսակը, մակնիշը

Քանակ
(լիտր, կգ)

սկզբում՝
Լիցքավորվել է

Վարորդ՝

______________

____________

անունը, ազգանունը

տաբելային համարը

ժամանակաշրջանի

Տեսակը, մակնիշը

(օրվա) ընթացքում՝

Քանակ
(լիտր, կգ)

Ժամանակաշրջանի
(օրվա) սկզբում
մեկնումը թույլատրում եմ
մեխանիկ`

Վառելիքի մնացորդը ժամա___________________
ստորագրություն

__________________________

______________

Տեսակը, մակնիշը

նակաշրջանի (օրվա) վերջում՝

անունը, ազգանունը

___________

Վազքի ցուցիչի ցուցմունքը ժամանակաշրջանի (օրվա) սկզբում (կմ)՝

_______________

Վազքի ցուցիչի ցուցմունքը
ժամանակաշրջանի (օրվա)
վերջում (կմ)՝
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Քանակ
(լիտր, կգ)

__________________

Ավտոմեքենան տեխնիկապես նորմալ

_____________
ստորագրությունը

վիճակում ընդունեց վարորդ՝

Վառելիքի ծախսը
ժամանակաշրջանի

Այլ նշումներ

Քանակ (լիտր, կգ)

Տեսակը,
մակնիշը

(օրվա) ընթացքում՝

նորմայով

փաստացի

Աղյուսակ 1

Ամսաթիվ

1

Աշխատանքը

Աշխատանքը

Պատվիրատու

թույլատրող բժշկի

թույլատրող մեխանիկի

ստորաբաժանումը

ստորագրությունը

ստորագրությունը

(կազմակերպությունը)

2

3

4

Պատվիրատուի
հանձնարարու-

Որտեղից է

Ուր է

թյունը (երթուղի)

մեկնում

մեկնում

5
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Դուրս գալու

Վերադարձի

ժամ

ժամ

րոպե

րոպե

Վազքի ցուցիչի
ցուցմունքը
մեկնելիս
12

Լիցքավորված վառելիքի քանակը
բենզին

դիզ. վառելիք

հեղուկ գազ

(լիտր)

(լիտր)

(կգ)

13

14

15

Բեռն ուղեկցող

Կատարված

Վազքի ցուցիչի

աշխատանքի

ցուցմունքը

նկարագրությունը

վերադառնալիս

համարը

ամսաթիվը

16

17

18

19
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փաստաթղթի

Մեքենան օգտագործողի
(պատվիրատուի)
անունը,
ազգանունը
20

ստորագրությունը
21

Ընդամենը

Կ. Տ
Ավտոմեքենան տեխնիկապես
նորմալ վիճակում հանձնեց
վարորդ՝

Ավտոմեքենան տեխնիկապես
նորմալ վիճակում ընդունեց
մեխանիկ՝
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

ստորագրությունը

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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անունը, ազգանունը

Հավելված 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի
հոկտեմբերի 6-ի N 477-Ն հրամանի

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ
1. Հաշվապահական հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-1).
2. Հիմնական միջոցների շրջանառության (ըստ դասերի) տեղեկագիր (ձև ՖՀ-2).
3. Ոչ նյութական ակտիվների շրջանառության (ըստ դասերի) տեղեկագիր (ձև ՖՀ3).
4. Կենսաբանական ակտիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-4).
5. Ներդրումային գույքի շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-5).
6. Բարձրարժեք ակտիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-6).
7. Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-7).
8. Պաշարների շարժի (ըստ հաշվապահական հաշիվների) տեղեկագիր (ձև ՖՀ-8).
9. Շահագործման չհանձնված փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների շարժի
տեղեկագիր (ձև ՖՀ-9).
10. Շահագործման հանձնված փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների շարժի
տեղեկագիր (ձև ՖՀ-10).
11. Գործընկերների հաշվառման հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ11).

82

Ձև ՖՀ-1
Հաստատում եմ
_______________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

Հաշվի

Հաշվի

համարը անվանումը

1

2

3

Սկզբնական մնացորդը Շրջանառությունը Վերջնական մնացորդը
դեբետ

կրեդիտ

դեբետ

կրեդիտ

դեբետ

կրեդիտ

4

5

6

7

8

9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գլխավոր հաշվապահ`

Կազմեց`

_________________

_________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Ձև ՖՀ-2
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԴԱՍԵՐԻ) ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը
Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ

հ/
հ
1

Հիմնական միջոցի
անվանումը և
բնութագիրը

2

Համախառն հաշվեկշռային արժեքի
Հիմնական միջոցի
գույքային համարը

3

սկզբնական ավելա-

նվազե-

Կուտակված մաշվածության

վերջնական սկզբնական

մնացորդը

ցում

ցում

մնացորդը

մնացորդը

4

5

6

7

8

Ընդամենը շենքեր

Ընդամենը շինություններ

Ընդամենը փոխանցող հարմարանքներ
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ավելացում
(մաշվածության
հաշվարկ)

9

Հաշվեկշռային արժեքի

այլ ավե- նվազե- վերջնական սկզբնական վերջնական
լացում

ցում

մնացորդը

մնացորդը

մնացորդը

10

11

12

13

14

Ընդամենը մեքենաներ և սարքավորումներ

Ընդամենը տրանսպորտային միջոցներ

Ընդամենը գրասենյակային և
տնտեսական գույք, գործիքներ

Ընդամենը այլ հիմնական միջոցներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գլխավոր հաշվապահ`

_________________

____________________

ստորագրությունը

Կազմեց`

անունը, ազգանունը

______________

_________________

պաշտոնը

ստորագրությունը
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____________________
անունը, ազգանունը

Ձև ՖՀ-3
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԴԱՍԵՐԻ) ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ
Համախառն հաշվեկշռային արժեքի

հ/
հ

Ոչ նյութական
ակտիվի անվանումը
և բնութագիրը

Ոչ նյութական ակտիվի
գույքային համարը

Կուտակված ամորտիզացիայի

Հաշվեկշռային արժեքի

ավելացում
սկզբնական ավելամնացորդը

ցում

նվազեցում

վերջնական սկզբնական
մնացորդը

մնացորդը

(ամորտիզացիայի

սյլ ավե- նվազե- վերջնական սկզբնական վերջնական
լացում

ցում

մնացորդը

մնացորդը

մնացորդը

10

11

12

13

14

հաշվարկ)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ընդամենը համակարգչային ծրագրեր

Ընդամենը լիցենզիաներ, արտոնագրեր և այլ
իրավունքներ

Ընդամենը բաղադրատոմսեր,
բանաձևեր, մոդելներ

86

9

Ընդամենը ապրանքանիշերի անվանումներ

Ընդամենը գրականության և արվեստի
բնօրինակներ

Ընդամենը հետախուզման և գնահատման ոչ
նյութական ակտիվներ

Ընդամենը չարտադրված ոչ
նյութական ակտիվներ

Ընդամենը այլ ոչ նյութական ակտիվներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գլխավոր հաշվապահ`

_________________

____________________

ստորագրությունը

Կազմեց`

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Ձև ՖՀ-4
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՏԻՎՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը
Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ
Կենսաբանական

Կենսաբանական

Հաշվեկշռային

ակտիվի գույքային

արժեքի սկզբնական

և բնութագիրը

համարը

մնացորդը

2

3

4

հ/հ ակտիվի անվանումը
1

Հաշվեկշռային արժեքի
ավելացում
5

իրական արժեքով
վերաչափումից աճ

նվազեցում

6

7

Հաշվեկշռային արիրական արժեքով

ժեքի վերջնական

վերաչափումից նվազում

մնացորդը

8

9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գլխավոր հաշվապահ`

Կազմեց`

_________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Ձև ՖՀ-5
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը
Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

Ներդրումային գույքի

Ներդրումային

Հաշվեկշռային

անվանումը և

գույքի գույքային

արժեքի սկզբնական

բնութագիրը

համարը

մնացորդը

2

3

4

1

Հաշվեկշռային արժեքի
ավելացում
5

իրական արժեքով
վերաչափումից աճ

նվազեցում

6

7

Հաշվեկշռային արիրական արժեքով

ժեքի վերջնական

վերաչափումից նվազում

մնացորդը

8

9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գլխավոր հաշվապահ`

Կազմեց`

_________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

89

Ձև ՖՀ-6
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը
Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ
Բարձրարժեք

Բարձրարժեք

Հաշվեկշռային

ակտիվի գույքային

արժեքի սկզբնական

և բնութագիրը

համարը

մնացորդը

2

3

4

հ/հ ակտիվի անվանումը
1

Հաշվեկշռային արժեքի
ավելացում
5

իրական արժեքով
վերաչափումից աճ

նվազեցում

6

7

Հաշվեկշռային արիրական արժեքով

ժեքի վերջնական

վերաչափումից նվազում

մնացորդը

8

9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գլխավոր հաշվապահ`

Կազմեց`

_________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Ձև ՖՀ-7
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ (ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ) ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը
Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ
Չարտադրված

Չարտադրված

(բնական ծագում

(բնական ծագում

Հաշվեկշռային արժեքի
Հաշվեկշռային

հ/հ ունեցող) նյութական ունեցող) նյութական արժեքի սկզբնական
ակտիվի անվանումը և ակտիվի գույքային
բնութագիրը

համարը

2

3

1

մնացորդը

Հաշվեկշռային արավելացում

4

իրական արժեքով
վերաչափումից աճ

5

նվազեցում

6

7

իրական արժեքով

ժեքի վերջնական

վերաչափումից նվազում

մնացորդը

8

9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գլխավոր հաշվապահ`

Կազմեց`

_________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

91

թ.

Ձև ՖՀ-8
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ (ԸՍՏ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ) ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը
Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

1

Պաշարի

Պաշարի

Չափի

անվանումը

ծածկագիրը

միավորը

2

3

4

I-ին կարգի
հաշվապահական

Սկզբնական

Շրջանառությունը

մնացորդը

հաշիվը

քանակ

գումար

5

6

7

մուտք

Վերջնական մնացորդը
ելք

քանակ

գումար

քանակ

գումար

8

9

10

11

քանակ

գումար

12

13

Ընդամենը հումք և նյութեր

X

X

X

X

Ընդամենը ռազմավարական պաշարներ

X

X

X

X

Ընդամենը սպառվող կենսաբանական ակտիվներ

X

X

X

X

92

թ.

Ընդամենը անավարտ արտադրություն

X

X

X

X

Ընդամենը պատրաստի արտադրանք

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ընդամենը ապրանքներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գլխավոր հաշվապահ`

Կազմեց`

_________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Ձև ՖՀ-9
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՉՀԱՆՁՆՎԱԾ ՓՈՔՐԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ

Փոքրարժեք կամ
հ/հ

արագամաշ առարկայի
անվանումը

1

2

Սկզբնական մնացորդը
Ծածկա-

Չափի

գիրը

միավորը

3

4

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գլխավոր հաշվապահ`

Կազմեց`

քանակ

Շրջանառությունը
ձեռքբերում

գումար
6

X

Վերջնական մնացորդը

շահագործման հանձնում
կամ օտարում

քանակ

գումար

քանակ

գումար

7

8

9

10

X

X

քանակ

գումար

11

12

X

_________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

94

թ.

Ձև ՖՀ-10
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ՓՈՔՐԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ

Փոքրարժեք կամ
հ/հ

արագամաշ առարկայի
անվանումը

1

2

Սկզբնական մնացորդը
Ծածկա-

Չափի

գիրը

միավորը

3

4

Գլխավոր հաշվապահ`

Կազմեց`

շահագործման հանձնում
քանակ
5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Շրջանառությունը

6

X

լուծարում

կամ օտարում

գումար

Վերջնական մնացորդը

քանակ

գումար

քանակ

գումար

7

8

9

10

X

X

քանակ

գումար

11

12

X

_________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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թ.

Ձև ՖՀ-11
Հաստատում եմ
______________________

_______________

կազմակերպության անվանումը

__________

պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

«

» _________ 20

թ.

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Կազմման ամսաթիվը
Հաշվետու տարին _________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ
հ/հ

Գործընկերոջ անվանումը

Ծածկագիրը

1

2

3

Սկզբնական մնացորդը

I-ին կարգի հաշվա-

Շրջանառությունը

Վերջնական մնացորդը

պահական հաշիվը

դեբետ

կրեդիտ

դեբետ

կրեդիտ

դեբետ

կրեդիտ

4

5

6

7

8

9

10

Ընդամենը կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվներ ձեռք բերելու համար

Ընդամենը դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով

Ընդամենը դեբիտորական պարտքեր այլ փոխանակվող գործարքներից հասույթների
գծով

Ընդամենը փոխանակվող գործարքների գծով տրված ընթացիկ կանխավճարներ
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Ընդամենը դեբիտորական պարտքեր առհաշիվ տրված գումարների գծով

Ընդամենը այլ դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով

Ընդամենը կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից գնումների գծով

Ընդամենը կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից
գնումների գծով

Ընդամենը ստացված կանխավճարներ փոխանակվող գործարքների գծով

Ընդամենը պարտքեր աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով

Ընդամենը այլ ընթացիկ պարտավորություններ

Գլխավոր հաշվապահ`

Կազմեց`

_________________

____________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

______________

_________________

____________________

պաշտոնը

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ին
Պետական գրանցման համարը 1111680
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«06» հոկտեմբերի 2016թ.

N 478-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
14-րդ հոդվածի 1-ին մասը`

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային հատվածի
կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր
գույքագրման անցկացման կարգը և ժամկետները` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանը տարածվում է հանրային հատվածի այն կազմակերպությունների վրա, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 39-Ն հրամանով
սահմանված
ժամանակացույցին
համապատասխան
անցնում
են
հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի
հոկտեմբերի 6-ի N 478-Ն հրամանի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր
գույքագրման անցկացման կարգն ու ժամկետները:
2. Սույն կարգը տարածվում է «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների
հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
գործողության ոլորտում գտնվող կազմակերպությունների՝ պետական կառավարչական
հիմնարկների, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով գրանցված պետական և համայնքային
ոչ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ` կազմակերպություններ) վրաֈ
3. Գույքագրման նպատակն է կազմակերպության ակտիվների և պարտավորությունների փաստացի առկայության (մնացորդների) և հաշվապահական հաշվառման մեջ
արտացոլված տվյալների համեմատման միջոցով կազմակերպության ֆինանսական
հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատության ապահովումը:
4. Գույքագրման ենթակա են կազմակերպության ակտիվները և պարտավորությունները:
Գույքագրման ենթակա են նաև կազմակերպության արտահաշվեկշռում հաշվառման
ենթակա ակտիվները և պարտավորությունները (օրինակ՝ գործառնական վարձակալությամբ ընդունված հիմնական միջոցները, պատասխանատու պահպանման ընդունված ապրանքանյութական արժեքները, դուրս գրված դեբիտորական պարտքերը), ինչպես նաև
կազմակերպությունում առկա, սակայն չհաշվառված (անկախ պատճառներից)
ակտիվներն ու պարտավորությունները:
5. Կազմակերպության ակտիվներն ու պարտավորությունները ենթակա են
պարտադիր գույքագրման՝
1) տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելուց առաջ՝ հոկտեմբերի 1-ից
ոչ շուտ, բացառությամբ սույն կարգի 0-րդ կետի 3-6-րդ ենթակետերում թվարկված
ակտիվների, որոնք ենթակա են գույքագրման հուլիսի 1-ից ոչ ուշ.
2) կազմակերպության վերակազմակերպման և (կամ) լուծարման դեպքերում՝
լուծարման գործընթացի սկզբի դրությամբ:
6. Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելուց առաջ պարտադիր գույքագրման ենթակա են կազմակերպության բոլոր ակտիվներն ու պարտավորությունները,
բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի․
1) հիմնական միջոցները ենթակա են պարտադիր գուքագրման առնվազն երեք տարին
մեկ անգամ, բացառությամբ համակարգչային տեխնիկայի, գրասենյակային կահույքի և
հեռախոսների (համակարգչային տեխնիկան, գրասենյակային կահույքը և հեռախոսները
ենթակա են պարտադիր գույքագրման յուրաքանչյուր տարի),
2)
ներդրումային գույքը ենթակա է պարտադիր գույքագրման առնվազն երեք
տարին մեկ անգամ,
3)
կենսաբանական ակտիվ հանդիսացող ծառերը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 14-րդ`
«Գյուղատնտեսություն» բաժինը) ենթակա են պարտադիր գույքագրման առնվազն երեք
տարին մեկ անգամ,
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4) կուսական անտառները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 15-րդ` «Չարտադրված (բնական ծագում
ունեցող) նյութական ակտիվներ» բաժինը) ենթակա են պարտադիր գույքագրման
առնվազն հինգ տարին մեկ անգամ,
5) հիսուն հազար և ավելի կտոր գիրք ունեցող գրադարանային ֆոնդը ենթակա է
պարտադիր գույքագրման առնվազն հինգ տարին մեկ անգամ,
6)
ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 32-րդ`
«Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն համաձայնություններ» բաժինը) ենթակա են
պարտադիր գույքագրման առնվազն հինգ տարին մեկ անգամ:
7. Կազմակերպության վերակազմակերպման և (կամ) լուծարման դեպքերում
պարտադիր գույքագրման ենթակա են կազմակերպության բոլոր ակտիվներն ու
պարտավորությունները:
8. Պարտադիր գույքագրման միաժամանակ մեկից ավելի դեպքերում կազմակերպության ղեկավարի որոշմամբ ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը կարող է
անցկացվել մեկ գույքագրման գործընթացով՝ չխախտելով սույն կարգի պահանջները:
9. Գույքագրման անցկացման աշխատանքներին պայմանագրային հիմունքով կարող
են
ներգրավվել
աուդիտորական
կամ
մասնագիտական
խորհրդատվական
ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները:
10. Սույն կարգին կից ներկայացված են կարգի պահանջներից բխող փաստաթղթերի՝
ակտերի, գույքագրման ցուցակների և գույքագրման անցկացման համար անհրաժեշտ այլ
փաստաթղթերի
օրինակելի
ձևեր:
Կազմակերպությունները
ելնելով
իրենց
գործունեության առանձնահատկություններից կարող են փոփոխություններ կատարել
ներկայացված օրինակելի ձևերում, եթե փոփոխությունները չեն հակասում սույն կարգի
պահանջներին: Եթե օրինակելի որևէ ձև բացակայում է, ապա կազմակերպությունն
ինքնուրույն է սահմանում այն` ելնելով սույն կարգի պահանջներից:
2. ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
11. Գույքագրման անցկացման համար կազմակերպությունում ստեղծվում են
գույքագրման կենտրոնական հանձնաժողով և գույքագրման աշխատանքային
հանձնաժողով (հանձնաժողովներ):
12. Գույքագրման հանձնաժողովների կազմը հաստատվում է կազմակերպության
ղեկավարի հրամանով (օրինակելի ձև Գ-1):
Գույքագրման կենտրոնական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են կազմակերպության ղեկավար (հանգույցային) կառավարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ,
ինչպես նաև կազմակերպության գլխավոր հաշվապահը: Գույքագրման աշխատանքային
հանձնաժողովներում ընդգրկվում են կազմակերպության ոչ ղեկավար կառավարչական
անձնակազմի ներկայացուցիչներ, հաշվապահական հաշվառման ստորաբաժանման
աշխատակիցներ (հաշվապահներ), ինչպես նաև այլ մասնագետներ (տնտեսագետներ,
ինժեներներ, տեխնոլոգներ):
Գույքագրման անցկացման աշխատանքներին պայմանագրային հիմունքով աուդիտորական կամ մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող
կազմակերպություն ներգրավելու դեպքում գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում է այդ կազմակերպության առնվազն մեկ աշխատող`
կազմակերպության ղեկավարի ներկայացմամբ:
13. Մինչև փաստացի գույքագրում սկսելը նյութական պատասխանատու անձինք
գույքագրումը սկսելու պահի դրությամբ ակտիվների մուտքերի և ելքերի վերջին բոլոր
փաստաթղթերը (դեռևս հաշվապահություն չհանձնված) պետք է հանձնեն հաշվապահություն:
Նյութական պատասխանատու անձինք տալիս են գրավոր հայտարարություն այն
մասին, որ մինչև գույքագրում սկսելը ակտիվների մուտքերի և ելքերի բոլոր
փաստաթղթերը հանձնված են հաշվապահություն և իրենց պատասխանատվությամբ
ստացված բոլոր արժեքները մուտքագրված են, իսկ բացթողնվածները` ելքագրված: Նման
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հայտարարություն տալիս են նաև այն անձինք, որոնց տրվել են առհաշիվ գումարներ և
(կամ) լիազորագիր` ակտիվներ ձեռք բերելու (ստանալու) համար:
14. Կազմակերպության այն ստորաբաժանումները, որոնք ծախսված (ելքագրված)
պաշարների և փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների ծախսը (ծախսումը) չեն
հաշվառում օրական կտրվածքով, գույքագրման ամսվա 1-ից սկսած վարում են
«Գույքագրման ժամանակաշրջանում պաշարների (ներառյալ փոքրարժեք կամ
արագամաշ առարկաների) ծախսի (ելքի) հաշվառման տեղեկագիր», որի տվյալները
օգտագործվում են պաշարների և փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների
համեմատական տեղեկագրերը պատրաստելու համար (օրինակել ձև Գ-2):
15. Առկա ակտիվների և պարտավորությունների վերաբերյալ տվյալները գրանցվում
են գույքագրման ցուցակներում, որոնք կազմվում են առնվազն երկու օրինակից՝ մեկական
օրինակ տրվում է հաշվապահությանը և նյութական պատասխանատու անձին (անձանց):
Սույն կարգին կից բերված են գույքագրման ցուցակների օրինակելի ձևերը (Գ-3 - Գ-22):
16. Գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովն ապահովում է ակտիվների ու
պարտավորությունների փաստացի առկայության (մնացորդների) ամբողջական և ճշգրիտ
գրանցումը գույքագրման ցուցակներում:
17. Գույքագրման ժամանակ գույքի փաստացի առկայությունը որոշվում է հաշվելու,
չափելու, կշռելու միջոցով, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կարգով:
Արգելվում է գույքագրման ցուցակներում գրանցել գույքի մնացորդների վերաբերյալ
տվյալները նյութական պատասխանատու անձանց բանավոր խոսքի կամ հաշվառման
տվյալների հիման վրա` առանց դրանց փաստացի առկայության ստուգման:
Կազմակերպության ղեկավարը պարտավոր է ստեղծել բոլոր պայմանները
սահմանված ժամկետներում գույքի փաստացի առկայության ամբողջական և ճշգրիտ
ստուգումն ապահովելու համար:
Մատակարարի չվնասված փաթեթավորմամբ պահվող գույքի քանակը կարող է
որոշվել փաստաթղթերի հիման վրա` առանձին խմբաքանակների ընտրանքային
ստուգմամբ: Կուտակված (դիզված) նյութերի զանգվածը (կամ ծավալը) կարելի է որոշել
չափագրումների և տեխնիկական հաշվարկների միջոցով:
Գույքագրման ժամանակ, երբ կշռվում են մեծ քանակությամբ պաշարներ, կշռումների
տեղեկագրերը վարում են գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովի անդամներից
մեկը և նյութական պատասխանատու անձը` առանձին-առանձին: Աշխատանքային օրվա
վերջում (կամ կշռման ավարտին) այդ տեղեկագրերը համեմատվում են, և ճշգրտված
հանրագումարը մտցվում է գույքագրման ցուցակ: Չափագրումների ակտերը,
տեխնիկական հաշվարկները և կշռումների տեղեկագրերը կցվում են գույքագրման
ցուցակին:
18. Ակտիվների փաստացի առկայության ստուգումը կատարվում է նյութական
պատասխանատու անձի պարտադիր մասնակցությամբ՝ բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ նրա մասնակցության ապահովումն անհնարին է (մահվան, հիվանդության և այլ դեպքերում):
19. Կազմակերպությունից դուրս գտնվող (օրինակ` ճանապարհին, պատասխանատու
պահպանման, վերամշակման և գործառնական վարձակալության հանձնված)
ակտիվները գույքագրման ցուցակներում գրանցվում են հանձնման համապատասխան
փաստաթղթերի տվյալների հիման վրա, եթե գործնականում անիրագործելի է դրանց
փաստացի գույքագրումը: Կազմակերպությունից դուրս գտնվող (ճանապարհին,
պատասխանատու պահպանման, վերամշակման և գործառնական վարձակալության
հանձնված) ակտիվների համար կազմվում են առանձին գույքագրման ցուցակներ, եթե
սույն կարգով այլ բան նախատեսված չէ:
Դատաքննչական
մարմինների
կողմից
առգրավված
գույքը
գույքագրման
ցուցակներում գրանցվում է այդ մարմինների կողմից առգրավված գույքի վերաբերյալ
տրված տեղեկանքի հիման վրա:
20.
Գույքագրման
ցուցակներում
ակտիվների
և
պարտավորությունների
անվանումները և դրանց վերաբերող այլ տվյալները (գույքային համար, ծածկագիր և այլն),
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որոնք գույքագրումը փաստացի սկսելուց առաջ ներկայացվում է հաշվապահության և
(կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից, պետք է լինեն տպագիր:
Գույքագրվող ակտիվների անվանումը և չափի միավորները պետք է համապատասխանեն կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման մեջ ընդունված
անվանացուցակին և չափի միավորներին:
Գույքագրումը փաստացի ավարտելուց հետո գույքագրման ցուցակի յուրաքանչյուր
էջի վերջում տառերով գրվում են ակտիվների հերթական համարների քանակը և տվյալ
էջում գրանցված ակտիվների ընդհանուր հանրագումարը բնեղեն արտահայտությամբ`
անկախ այն բանից, թե ինչպիսի չափման միավորներով (հատ, կիլոգրամ, մետր և այլն) են
արտահայտված այդ ակտիվները:
Սխալներն ուղղվում են գույքագրման ցուցակի բոլոր օրինակներում` սխալ գրանցման
վրա գիծ քաշելով և վերևում ճիշտը գրելով: Ուղղումը համաձայնեցվում է գույքագրման
աշխատանքային հանձնաժողովի բոլոր անդամների և նյութական պատասխանատու
անձանց հետ և ստորագրվում է նրանց կողմից:
Գույքագրման ցուցակներում չի թույլատրվում թողնել չլրացված տողեր, իսկ վերջին
էջի ազատ տողերի վրա գիծ է քաշվում:
Գույքագրման ցուցակները ստորագրում են գույքագրման աշխատանքային
հանձնաժողովի բոլոր անդամները և նյութական պատասխանատու անձինք:
Գույքագրման ցուցակի վերջում նյութական պատասխանատու անձինք գրառում են
կատարում՝ ակտիվների ստուգումը աշխատանքային հանձնաժողովի կողմից իրենց
ներկայությամբ իրականացնելու, աշխատանքային հանձնաժողովի անդամների
նկատմամբ որևէ բողոք չունենալու և ցուցակում նշված ակտիվները պատասխանատու
պահպանման ընդունելու վերաբերյալ:
Յուրաքանչյուր նյութական պատասխանատու անձի մոտ, ինչպես նաև նույն
նյութական
պատասխանատու
անձի
տարբեր
պահեստներում
պահպանվող
ապրանքանյութական
արժեքների
համար
կազմվում
են
առանձին
(նոր)
համարակալումով գույքագրման ցուցակներ:
21. Վարձակալությամբ, անհատույց օգտագործման իրավունքով ստացված,
վերամշակման կամ պատասխանատու պահպանման ընդունված ակտիվների համար
կազմվում են առանձին գույքագրման ցուցակներ:
22. Երբ ակտիվների գույքագրումը տևում է մեկ օրից ավելի, աշխատանքային
հանձնաժողովը հեռանալու պահին կնքում է շինությունը, որտեղ պահվում են
ակտիվները:
23. Երբ գույքագրումից հետո նյութական պատասխանատու անձինք գույքագրման ցուցակներում հայտնաբերում են սխալներ, ապա այդ մասին անմիջապես (մինչև պահեստի,
մառանի, առանձնացված տարածքի բացելը) հայտնում են գույքագրման աշխատանքային
հանձնաժողովի նախագահին: Գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովը ստուգում
է նշված փաստերը և վերջիններիս հաստատման դեպքում սահմանված կարգով
կատարում է բացահայտված սխալների ուղղում:
24. Փչացած (ոչ պիտանի դարձած) ակտիվների համար գույքագրման աշխատանքային
հանձնաժողովը
համապատասխան
գրառումներ
է
կատարում
գույքագրման
ցուցակներում: Գույքագրման արդյունքները ամփոփելու ժամանակ նշված գրառումների
հիման վրա գույքագրման կենտրոնական հանձնաժողովը կազմում է առանձին ակտ՝
նշելով ոչ պիտանիության պատճառները և առաջարկություններով հանդերձ ներկայացնում է կազմակերպության ղեկավարին:
25. Գույքագրմամբ բացահայտված ակտիվների և պարտավորությունների
ավելցուկները և պակասորդները, որոնք հանդիսանում են սխալի արդյունք, պետք է
ճշգրտվեն հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի համաձայն:
Գույքագրմամբ բացահայտված տիրազուրկ ակտիվները, որոնք տիրազուրկ գույքի
նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռք բերման քաղաքացիաիրավական
կանոններով դարձել են կազմակերպության սեփականությունը, պետք է գնահատվեն
իրական արժեքով, որը որոշվում է հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող
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իրավական ակտերի համաձայն: Գնահատման վերաբերյալ կազմվում է համապատասխան ակտ: Նշված ակտիվները պետք է մուտքագրվեն կազմակերպություն
հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի համաձայնֈ
26. Այն ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը, որոնց համար սույն կարգում սահմանված չեն գույքագրման կանոններ, իրականացվում է ելնելով սույն կարգի
դրույթներից:
3. ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԳՈԻՅՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
3.1 ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՓՈՔՐԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԱՐԱԳԱՄԱՇ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ) ԳՈԻՅՔԱԳՐՈԻՄԸ
27. Պաշարների՝ ներառյալ փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների (այսուհետ՝
պաշարներ) գույքագրումը փաստաթղթավորվում է «Պաշարների (ներառյալ փոքրարժեք
կամ արագամաշ առարկաների) գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-3)ֈ
Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ
ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից
նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-4-րդ սյունակները, իսկ 6-րդ
սյունակը՝ փաստացի գույքագրումը ավարտելուց հետոֈ
28. Մեկ նյութական պատասխանատու անձի կողմից պահպանվող, տարբեր
առանձնացված շինություններում գտնվող պաշարների գույքագրումը կատարվում է
հաջորդաբար` ըստ պահպանման վայրերի (պահեստների):
Մեկ շինությունում (պահեստում) պաշարների գույքագրումը ավարտելուց հետո
մուտքը շինություն արգելվում է (անհրաժեշտության դեպքում տվյալ շինություն մուտք են
գործում գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովի ներկայությամբ), որից հետո
աշխատանքային հանձնաժողովն իր աշխատանքները շարունակում է հաջորդ
շինությունումֈ
29. Կազմակերպության այն ստորաբաժանումները, որոնք ծախսված (ելքագրված)
պաշարների ծախսը (ծախսումը) չեն հաշվառում օրական կտրվածքով, գույքագրման
ամսվա 1-ից սկսած վարում են «Գույքագրման ժամանակաշրջանում պաշարների
(ներառյալ փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների) ծախսի (ելքի) հաշվառման
տեղեկագիր», որի տվյալները օգտագործվում են պաշարների համեմատական
տեղեկագրերը պատրաստելու համար:
30. Գույքագրման ժամանակ ստացված պաշարներն ընդունվում են նյութական
պատասխանատու անձանց կողմից՝ գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովի
ներկայությամբֈ
Մուտքի
փաստաթղթի
վրա
գույքագրման
աշխատանքային
հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությամբ կատարվում է նշում պաշարների
մուտքագրման օրվա, ժամի և րոպեի վերաբերյալֈ
31. Գույքագրման ընթացքում պաշարների բացթողումն իրականացվում է
կազմակերպության ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի գրավոր թույլտվությամբ և
գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովի ներկայությամբ:
Ելքի փաստաթղթերի վրա գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովի նախագահի
ստորագրությամբ կատարվում է համանման նշում պաշարների ելքի օրվա, ժամի և րոպեի
վերաբերյալ:
32. Պատասխանատու պահպանման ընդունված պաշարների գույքագրումը
իրականցվում է այնպես, ինչպես կազմակերպությանը պատկանող պաշարների
գույքագրումըֈ Նշված պաշարների համար կազմվում է առանձին գույքային ցուցակ՝
նշելով պատասխանատու պահպանման հանձնումը հաստատող փաստաթղթերըֈ
33. Պատասխանատու պահպանման հանձնված պաշարների գույքագրումը
իրականացվում է պատասխանատու պահպանման ընդունողի մոտ՝ պաշարների
փաստացի ստուգման միջոցով, եթե դա իրագործելի էֈ Նշված պաշարների համար
կազմվում է առանձին գույքային ցուցակ՝ նշելով պատասխանատու պահպանման
հանձնումը հաստատող փաստաթղթերըֈ
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Եթե անիրագործելի է պատասխանատու պահպանման հանձնված պաշարների
փաստացի ստուգման միջոցով գույքագրման իրականցումը, ապա պատասխանատու
պահպանման ընդունողից գրավոր հավաստիացում է վերցվում նշված պաշարների
առկայության, քանակի և վիճակի վերաբերյալֈ Նշված պաշարների համար կազմվում է
առանձին գույքային ցուցակ՝ նշելով պատասխանատու պահպանման հանձնումը
հաստատող փաստաթղթերըֈ
34. Պաշարները գույքագրվում են ըստ դրանց գտնվելու վայրի և այն նյութական
պատասխանատու անձանց, որոնց մոտ դրանք պահպանվում են:
Գույքագրումն անցկացվում է յուրաքանչյուր ակտիվի զննման միջոցով: Պաշարները
գույքագրման ցուցակների մեջ գրանցվում են հաշվապահական հաշվառման մեջ
ընդունված անվանացանկին համապատասխան անվանումներով:
Շահագործման չհանձնված և շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք կամ
արագամաշ առարկաների համար կազմվում են առանձին գույքային ցուցակներֈ
35. Որակական հատկանիշները կորցրած պաշարների վերաբերյալ գույքագրման
աշխատանքային հանձնաժողովը համապատասխան գրառում է կատարում գույքագրման
ցուցակների «Նշումներ» սյունակումֈ Գույքագրման արդյունքները ամփոփելու ժամանակ
նշված գրառումների հիման վրա գույքագրման կենտրոնական հանձնաժողովը կազմում է
առանձին ակտ՝ նշելով պաշարների որակական հատկանիշների կորստի պատճառները և
առաջարկություններով հանդերձ ներկայացնում է կազմակերպության ղեկավարինֈ
Այնուհետև, կազմակերպության կողմից սահմանված կարգով կազմվում է պաշարների
վերատեսակավորման և արժեքի նվազեցման ակտ, եթե իրավական ակտերով այլ բան
նախատեսված չէֈ
Օգտագործման համար ոչ պիտանի պաշարների վերաբերյալ գույքագրման
աշխատանքային հանձնաժողովը համապատասխան գրառում է կատարում գույքագրման
ցուցակների «Նշումներ» սյունակումֈ Գույքագրման արդյունքները ամփոփելու ժամանակ
նշված գրառումների հիման վրա գույքագրման կենտրոնական հանձնաժողովը կազմում է
առանձին ակտ՝ նշելով պաշարների ոչ պիտանի դառնալու պատճառները և առաջարկություններով հանդերձ ներկայացնում է կազմակերպության ղեկավարինֈ Այնուհետև,
կազմակերպության կողմից սահմանված կարգով կազմվում է պաշարների դուրս գրման
ակտ կամ լուծարման ակտ, եթե իրավական ակտերով այլ բան նախատեսված չէֈ
3.2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈԻՅՔԱԳՐՈԻՄԸ
36. Հիմնական միջոցների գույքագրումը փաստաթղթավորվում է «Հիմնական
միջոցների գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-4): Գույքագրման ցուցակները
պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից:
Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից նախապես լրացվում են
գույքագրման ցուցակների 1-6-րդ սյունակները, իսկ 8-րդ սյունակը՝ փաստացի
գույքագրումը ավարտելուց հետոֈ
Հիմնական միջոցների գույքագրման ընթացքում ստուգվում է նաև հիմնական
միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և տեխնիկական այլ փաստաթղթերի
առկայությունը և վիճակը:
37. Հիմնական միջոցների գույքագրման ժամանակ աշխատանքային հանձնաժողովը
զննում է հիմնական միջոցները և ստուգում է գույքագրման ցուցակներում գրանցված
դրանց անվանումները, համառոտ բնութագիրը (նշանակությունը, հիմնական
տեխնիկական կամ շահագործման ցուցանիշները), թողարկման (կառուցման)
տարեթվերը, գույքային և գործարանային համարները: Անհամապատասխանությունների
դեպքում համապատասխան գրառումներ է կատարվում աղյուսակի «Նշումներ»
սյունակում:
Շենքերի, շինությունների, հողամասերի և պետական գրանցում պահանջող այլ
հիմնական միջոցների գույքագրման ժամանակ աշխատանքային հանձնաժողովը
ստուգում է հիմնական միջոցների նկատմամբ կազմակերպության սեփականության
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իրավունքը կամ գույքային իրավունքի այլ տեսակը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը:
38. Գույքային ցուցակներում չարտացոլված հիմնական միջոցների բացահայտման
դեպքում աշխատանքային հանձնաժողովը պետք է գույքագրման ցուցակներում գրանցի
այդ հիմնական միջոցները և դրանք բնութագրող տվյալները:
Այնպիսի հիմնական միջոցների բացահայտման դեպքում, որոնց գծով գույքագրման
ցուցակներում նշված են դրանք բնութագրող ոչ ճիշտ տվյալներ, աշխատանքային
հանձնաժողովը պետք է գույքագրման ցուցակների «Նշումներ» սյունակում կատարի
գրառում այդ հիմնական միջոցների ճշգրտված տվյալների վերաբերյալ:
39. Գույքագրման պահին կազմակերպության տարածքից դուրս գտնվող հիմնական
միջոցները (հեռավոր երթուղում գտնվող տրանսպորտային միջոցներ՝ ավտոմեքենաներ,
երկաթուղու շարժակազմ, կապիտալ նորոգման ուղարկված մեքենաներ ու
սարքավորումներ և այլն) գույքագրվում են մինչև դրանց ժամանակավոր բացակայությունը կամ կազմակերպության տարածք վերադարձնելուց անմիջապես հետո:
40. Շահագործման և վերականգնման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների
վերաբերյալ գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովը համապատասխան գրառում
է կատարում գույքագրման ցուցակների «Նշումներ» սյունակում (ոչ պիտանիության
վիճակին հասնելու պատճառները` լրիվ մաշվածություն, փչացում և այլն): Լրիվ մաշված
(օգտագործման համար ոչ պիտանի) գույքի դուրսգրումն իրականացվում է
կազմակերպության կողմից սահմանված կարգով, եթե նորմատիվ իրավական ակտերով
այլ բան նախատեսված չէ:
Ըստ նշանակության չօգտագործվող, սահմանված կարգով չպահպանվող հիմնական
միջոցների
վերաբերյալ
գույքագրման
աշխատանքային
հանձնաժողովը
համապատասխան գրառում է կատարում գույքագրման ցուցակների «Նշումներ»
սյունակում՝ նշելով դրանց ըստ նշանակության չօգտագործելու և սահմանված կարգով
չպահպանելու պատճառները, ինչպես նաև համապատասխան առաջարկություններ՝
դրանց նպատակային օգտագործման վերաբերյալ:
41. Սեփական և ամրակցված հիմնական միջոցների գույքագրմանը զուգընթաց
գույքագրվում են նաև պատասխանատու պահպանման, վարձակալությամբ և անհատույց
օգտագործման իրավունքով ընդունված հիմնական միջոցները: Նշված հիմնական
միջոցների համար կազմվում է առանձին գույքագրման ցուցակ՝ նշելով պատասխանատու
պահպանման, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով
ընդունումը հաստատող փաստաթղթերը:
Վարձակալության, պատասխանատու պահպանման կամ անհատույց օգտագործման
իրավունքով հանձնված հիմնական միջոցների գույքագրումը իրականացվում է
համապատասխանաբար վարձակալի, պատասխանատու պահպանման ընդունողի կամ
անհատույց օգտագործման իրավունքով ընդունողի մոտ` փաստացի ստուգման միջոցով¸
եթե դա իրագործելի է: Նշված հիմնական միջոցների համար կազմվում է առանձին
գույքագրման ցուցակ՝ նշելով վարձակալության, պատասխանատու պահպանման կամ
անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնումը հաստատող փաստաթղթերը:
Եթե անիրագործելի է վարձակալության, պատասխանատու պահպանման կամ
անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված հիմնական միջոցների փաստացի
ստուգման
միջոցով
գույքագրման
իրականացումը¸
ապա
վարձակալից,
պատասխանատու պահպանման կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով
ընդունողից գրավոր հավաստիացում է վերցվում նշված հիմնական միջոցների
առկայության և վիճակի վերաբերյալ: Նշված հիմնական միջոցների համար կազմվում է
առանձին գույքագրման ցուցակ՝ նշելով վարձակալության, պատասխանատու
պահպանման կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնումը հաստատող
փաստաթղթերը:
3.3 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ
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42. Ներդրումային գույքի գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները փաստաթղթավորվում են «Ներդրումային գույքի գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-5):
Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ
ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից
նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-5-րդ սյունակները, իսկ 7-րդ
սյունակը՝ փաստացի գույքագրումն ավարտելուց հետոֈ
43. Ներդրումային գույքի գույքագրումն իրականացվում է այնպես, ինչպես հիմնական
միջոցների գույքագրումը (տես 0 «Հիմնական միջոցների գույքագրումը» բաժինը):
3.4 ՈՉ ՆՅՈԻԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈԻՅՔԱԳՐՈԻՄԸ
44. Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրումը փաստաթղթավորվում է «Ոչ նյութական
ակտիվների գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-6): Գույքագրման ցուցակները
պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից:
Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից նախապես լրացվում են
գույքագրման ցուցակների 1-4-րդ սյունակներըֈ
45. Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրման ժամանակ ստուգվում է՝
1) կազմակերպության կողմից դրանց օգտագործման իրավունքները հաստատող
փաստաթղթերի առկայությունը,
2) հաշվապահական հաշվառման մեջ դրանց ճիշտ և ժամանակին արտացոլումը:
3.5 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ
46. Կենսաբանական ակտիվների գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները
փաստաթղթավորվում են «Կենսաբանական ակտիվների գույքագրման ցուցակով»
(օրինակելի ձև Գ-7): Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և
(կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման
կողմից նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-4-րդ սյունակները, իսկ 6-րդ
սյունակը՝ փաստացի գույքագրումը ավարտելուց հետոֈ
47. Կենսաբանական ակտիվների գույքագրումը իրականացվում է այնպես, ինչպես
հիմնական միջոցների գույքագրումը (տես 0 «Հիմնական միջոցների գույքագրումը»
բաժինը):
3.6 ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ (ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ) ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ
48. Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների (ընդերքի
ռեսուրսներ, չկուլտիվացվող (չմշակվող) կենսաբանական ռեսուրսներ, ջրային
ռեսուրսներ), բացառությամբ կուսական անտառների, գույքագրումը և գույքագրման
արդյունքները փաստաթղթավորվում են «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող)
նյութական ակտիվների (բացի կուսական անտառների) գույքագրման ցուցակով»
(օրինակելի ձև Գ-8): Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և
(կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման
կողմից նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-5-րդ սյունակներըֈ
Կուսական
անտառների
գույքագրումը
և
գույքագրման
արդյունքները
փաստաթղթավորվում են «Կուսական անտառ հանդիսացող չկուլտիվացվող (չմշակվող)
կենսաբանական ռեսուրսների գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-9):
Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ
ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից
նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-5-րդ սյունակները, իսկ 7-րդ
սյունակը՝ փաստացի գույքագրումն ավարտելուց հետո:
49. Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների (բացառությամբ
կուսական անտառների) գույքագրման ժամանակ հաշվապահական հաշվառման
գրանցամատյաններում գրանցված տվյալները համեմատվում են չարտադրված (բնական
ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների պաշարների՝ օրենսդրությամբ սահմանված
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կարգով հաստատված ծավալների հետֈ Հաստատված ծավալների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը ստացվում է համապատասխան լիազոր մարմնիցֈ Չվերականգնվող
պաշարների դեպքում հաշվի է առնվում պաշարների արդյունահանման հետևանքով
դրանց սպառումըֈ
50. Կուսական անտառ հանդիսացող չկուլտիվացվող (չմշակվող) կենսաբանական
ռեսուրսների գույքագրումը իրականացվում է այնպես, ինչպես պաշարների գույքագրումը
(տես 0 «Պաշարների գույքագրումը» բաժինը):
3.7 ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ
51. Բարձրարժեք ակտիվների գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները
փաստաթղթավորվում է «Բարձրարժեք ակտիվների գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի
ձև Գ-10): Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ
ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից
նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-4-րդ սյունակները, իսկ 6-րդ
սյունակը՝ փաստացի գույքագրումը ավարտելուց հետոֈ
52. Բարձրարժեք ակտիվների գույքագրումը իրականացվում է այնպես, ինչպես
հիմնական միջոցների գույքագրումը (տես 0 «Հիմնական միջոցների գույքագրումը»
բաժինը):
3.8 ԿՈՆՑԵՍԻՈՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ
53. Կոնցեսիոն ակտիվների գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները
փաստաթղթավորվում է «Կոնցեսիոն ակտիվների գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև
Գ-11): Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ
ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից
նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-4-րդ սյունակները, իսկ 6-րդ
սյունակը՝ փաստացի գույքագրումը ավարտելուց հետոֈ
54. Կոնցեսիոն ակտիվների գույքագրումը իրականացվում է այնպես, ինչպես
հիմնական միջոցների գույքագրումը (տես 0 «Հիմնական միջոցների գույքագրումը»
բաժինը):
3.9 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ
Բաժնային գործիքներ
55. Բաժնային գործիքների գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները
փաստաթղթավորվում են «Բաժնային գործիքների գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի
ձև Գ-12): Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ
ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից
նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-6-րդ սյունակներըֈ
56. Բաժնետոմսերի գույքագրման ժամանակ հաշվապահական հաշվառման
գրանցամատյաններում գրանցված տվյալները համեմատվում են Հայաստանի
կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստացված տվյալների հետֈ
57. Բաժնեմասերի և փայերի գույքագրման ժամանակ հաշվապահական հաշվառման
գրանցամատյաններում գրանցված տվյալները համեմատվում են իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից (սահմանված դեպքերում այլ
ռեեստրավարից) ստացված քաղվածքների տվյալների հետֈ
Ձեռքբերված պարտատոմսեր
58. Ձեռքբերված պարտատոմսերի գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները
փաստաթղթավորվում են «Ձեռքբերված պարտատոմսերի գույքագրման ցուցակով»
(օրինակելի ձև Գ-13): Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և
(կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման
կողմից նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-6-րդ սյունակներըֈ
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59. Պարտատոմսերի գույքագրման ժամանակ հաշվապահական
գրանցամատյաններում գրանցված տվյալները համեմատվում են
կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստացված տվյալների հետֈ

հաշվառման
Հայաստանի

Տրամադրված փոխառություններ և ներդրված ավանդներ
60. Տրամադրված փոխառությունների և ներդրված ավանդների գույքագրումը և
գույքագրման արդյունքները փաստաթղթավորվում են «Տրամադրված փոխառությունների
և ներդրված ավանդների գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-14): Գույքագրման
ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման
կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից նախապես լրացվում են
գույքագրման ցուցակների 1-5-րդ սյունակներըֈ
61. Տրամադրված փոխառությունների և ներդրված ավանդների գույքագրման
ժամանակ հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյաններում գրանցված տվյալները
համեմատվում են բանկերից (ներդրված ավանդների դեպքում) և փոխառուներից (տրամադրված
փոխառությունների
դեպքում)
ստացված
քաղվածքների
կամ
համապատասխան այլ փաստաթղթերի տվյալների հետֈ
Վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքեր և ստացման ենթակա այլ գումարներ
(բացի հարկերի գծով բյուջեից ստացման ենթակա գումարների)
62. Վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի և ստացման ենթակա այլ
գումարների (բացի հարկերի գծով բյուջեից ստացման ենթակա գումարների)
գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները փաստաթղթավորվում են «Վաճառքների
գծով դեբիտորական պարտքերի և ստացման ենթակա այլ գումարների գույքագրման
ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-15)ֈ Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են
հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ
ստորաբաժանման կողմից նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-5-րդ
սյունակներըֈ
63. Վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի և ստացման ենթակա այլ
գումարների գույքագրման ժամանակ, այդ պարտքերի վերաբերյալ հաշվապահական
հաշվառման գրանցամատյաններում գրանցված մնացորդները համեմատվում են
դեբիտորից (պարտապանից) ստացված մնացորդների հետֈ Դեբիտորական պարտքերի
(ստացման ենթակա այլ գումարների) վերաբերյալ մնացորդները պետք է հիմնավորվեն
դեբիտորից
(պարտապանից)
ստացված
փոխադարձ
ստուգման
ակտերի,
նամակագրության կամ այլ ձևովֈ
3.10 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ
Թողարկված պարտատոմսեր
64. Թողարկված պարտատոմսերի գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները
փաստաթղթավորվում են «Թողարկված պարտատոմսերի գույքագրման ցուցակով»
(օրինակելի ձև Գ-16): Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և
(կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման
կողմից նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-5-րդ սյունակներըֈ
65. Պարտատոմսերի գույքագրման ժամանակ հաշվապահական հաշվառման
գրանցամատյաններում գրանցված տվյալները համեմատվում են Հայաստանի
կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստացված տվյալների հետ:
Ստացված վարկեր և փոխառություններ
66. Ստացված վարկերի և փոխառությունների գույքագրումը և գույքագրման
արդյունքները փաստաթղթավորվում են «Ստացված վարկերի և փոխառությունների
գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-17): Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում
են հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ)
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այլ ստորաբաժանման կողմից նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-5-րդ
սյունակներըֈ
67. Ստացված վարկերի և փոխառությունների գույքագրման ժամանակ, այդ
պարտքերի վերաբերյալ հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյաններում
գրանցված
մնացորդները
համեմատվում
են
բանկերից,
այլ
ֆինանսական
հաստատություններից և փոխատուներից ստացված մնացորդների հետֈ Ստացված
վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ մնացորդները պետք է հիմնավորվեն
բանկերից, այլ ֆինանսական հաստատություններից և փոխատուներից ստացված
քաղվածքների, փոխադարձ ստուգման ակտերի, նամակագրության կամ այլ ձևովֈ
Մատակարարների գծով կրեդիտորական պարտքեր և վճարման ենթակա այլ
գումարներ (բացի բյուջե վճարման ենթակա գումարների)
68. Մատակարարումների գծով կրեդիտորական պարտքերի և վճարման ենթակա այլ
գումարների (բացի բյուջե վճարման ենթակա գումարների) գույքագրումը և գույքագրման
արդյունքները փաստաթղթավորվում են «Մատակարարումների գծով կրեդիտորական
պարտքերի և վճարման ենթակա այլ գումարների գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև
Գ-18)ֈ Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ
ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից
նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-5-րդ սյունակներըֈ
69. Մատակարարումների գծով կրեդիտորական պարտքերի և վճարման ենթակա այլ
գումարների գույքագրման ժամանակ, այդ պարտքերի վերաբերյալ հաշվապահական
հաշվառման գրանցամատյաններում գրանցված մնացորդները համեմատվում են
կրեդիտորից (պարտատիրոջից) ստացված մնացորդների հետֈ Կրեդիտորական
պարտքերի (վճարման ենթակա այլ գումարների) վերաբերյալ մնացորդները պետք է
հիմնավորվեն կրեդիտորից (պարտատիրոջից) ստացված փոխադարձ ստուգման
ակտերի, նամակագրության կամ այլ ձևովֈ
3.11 ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԵՏ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
70. Բյուջեի հետ հաշվարկների (բյուջե վճարման ենթակա և բյուջեից ստացման
ենթակա գումարներ) գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները փաստաթղթավորվում
են «Բյուջեի հետ հաշվարկների գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-19)ֈ
Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և (կամ) այլ
ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից
նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-4-րդ և 6-րդ սյունակներըֈ
71. Բյուջեի հետ հաշվարկների գույքագրման ժամանակ, այդ հաշվարկների
վերաբերյալ
հաշվապահական
հաշվառման
գրանցամատյաններում
գրանցված
մնացորդները համեմատվում են համապատասխանաբար հարկային մարմիններից և
տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված մնացորդների հետֈ Բյուջեի հետ
հաշվարկների վերաբերյալ մնացորդները պետք է հիմնավորվեն համապատասխանաբար
հարկային մարմնից կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնից ստացված փոխադարձ
ստուգման ակտերի, նամակագրության կամ այլ ձևովֈ
3.12 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ
72. Կանխիկ դրամական միջոցների գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները
փաստաթղթավորվում են «Կանխիկ դրամական միջոցների գույքագրման ցուցակով»
(օրինակելի ձև Գ-20)ֈ Անկանխիկ դրամական միջոցների գույքագրումը և գույքագրման
արդյունքները
փաստաթղթավորվում
են
«Անկանխիկ
դրամական
միջոցների
գույքագրման ցուցակով» (օրինակելի ձև Գ-21)ֈ
Կանխիկ դրամական միջոցների գույքագրման ժամանակ ստուգվում է դրամարկղում
դրամական միջոցների փաստացի առկայությունը: Դրամարկղում դրամական միջոցների
փաստացի առկայության ստուգման ժամանակ հաշվառվում են կանխիկ դրամական
միջոցները (մետաղադրամ, թղթադրամ):
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73. Կանխիկ դրամական միջոցների գույքագրման ցուցակում ցույց են տրվում
գույքագրման օրվա դրությամբ արժեքների փաստացի և ըստ հաշվառման տվյալների
մնացորդները, որոնց հիման վրա որոշվում են գույքագրման արդյունքները:
74. Բանկային և գանձապետական հաշիվներում (հաշվարկային (ընթացիկ),
արժութային և հատուկ հաշիվներ) գտնվող դրամական միջոցների գույքագրումն
իրականացվում է կազմակերպության համապատասխան հաշվապահական հաշիվներում գտնվող մնացորդային գումարների և բանկերից ու գանձապետարանից ստացված
քաղվածքների տվյալների համեմատման միջոցով:
3.13 ԽԻՍՏ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ
75. Խիստ հաշվառման փաստաթղթերի գույքագրումը և գույքագրման արդյունքները
փաստաթղթավորվում են «Խիստ հաշվառման փաստաթղթերի գույքագրման ցուցակով»
(օրինակելի ձև Գ-22)ֈ Գույքագրման ցուցակները պատրաստվում են հաշվապահության և
(կամ) այլ ստորաբաժանման կողմից: Հաշվապահության և (կամ) այլ ստորաբաժանման
կողմից նախապես լրացվում են գույքագրման ցուցակների 1-2-րդ և 6-7-րդ սյունակները,
իսկ 8-րդ սյունակը՝ փաստացի գույքագրումը ավարտելուց հետոֈ
76. Խիստ հաշվառման փաստաթղթերի գույքագրման ժամանակ ստուգվում է դրանց
փաստացի առկայությունը: Ստուգումն իրականացվում է ըստ դրանց պահպանման
վայրերիֈ
77. Խիստ հաշվառման փաստաթղթերի (ակցիզային դրոշմանիշներ, դրոշմապիտակներ, փոստային նամականիշներ, բենզինի, դիզելային վառելիքի և գազի լիզքավորման
կտրոններ և այլն) առկայության ստուգման ժամանակ պարզում են դրանցից
յուրաքանչյուրի իսկությունը, արժեքը և ձևակերպման ճշտությունը: Ստուգումն
իրականացվում է ըստ փաստաթղթերի առանձին տեսակների՝ ակտում նշելով դրանց
սերիան, համարները և քանակը: Խիստ հաշվառման փաստաթղթերից յուրաքանչյուրի
վավերապայմանները համադրվում են հաշվառման գրանցամատյաններում եղած
գրանցումների հետ:
4. ԳՈԻՅՔԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐԻ ԿԱԶՄՈԻՄԸ
78. Պաշարների գույքագրման արդյունքները փաստաթղթավորվում են «Պաշարների
գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագրով» (օրինակելի ձև Գ-23)ֈ
Համեմատական տեղեկագիրը կազմվում է կազմակերպության հաշվապահության
կողմիցֈ Ընդ որում, աղյուսակի 10-15-րդ սյունակները լրացվում են կենտրոնական
հանձնաժողովի կողմից վերատեսակավորումների վերաբերյալ կայացված որոշումների
հիման վրաֈ Հիմնական միջոցների գուքագրման արդյունքները փաստաթղթավորվում են
«Հիմնական միջոցների գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագրով»
(օրինակելի ձև Գ-24)ֈ Համեմատական տեղեկագրերը կազմվում են կազմակերպության
հաշվապահության կողմիցֈ
79. Համեմատական տեղեկագրերը կազմվում են այն ակտիվների համար, որոնց
գույքագրման ժամանակ բացահայտվել են շեղումներ հաշվառման տվյալներից:
Համեմատական տեղեկագրերում արտացոլվում են գույքագրման արդյունքները,
այսինքն` հաշվապահական հաշվառման և գույքագրման տվյալների միջև տարբերությունները:
Գույքագրման արդյունքների ձևակերպման համար կարող են օգտագործվել
միասնական գրանցամատյաններ, որտեղ միացված են գույքագրման ցուցակների և
համեմատական տեղեկագրերի ցուցանիշները:
Կազմակերպությանը չպատկանող ակտիվների (վարձակալված, վերամշակման կամ
պատասխանատու պահպանման ընդունված) համար կազմվում են առանձին
համեմատական տեղեկագրեր:
Համեմատական տեղեկագրերը պետք է կազմվեն տպագիր ձևով:
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5. ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈԻՅՔԱԳՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈԻՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈԻՄԸ
80. Ակտիվների փաստացի առկայության և հաշվառման մեջ արտացոլված տվյալների`
գույքագրմամբ բացահայտված շեղումների կարգավորման համար առաջարկությունները
գույքագրման
կենտրոնական
հանձնաժողովի
կողմից
ներկայացվում
են
կազմակերպության ղեկավարին` համապատասխան որոշում կայացնելու համար:
81. Գույքագրմամբ բացահայտված ավելցուկները, պակասորդները և արժեքների փչացումներից կորուստները ձևակերպվում են հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
82. Գույքագրման արդյունքում բացահայտված պաշարների ավելցուկների և պակասորդների վերատեսակավորման միջոցով հաշվանցում կարող է թույլատրվել միայն
բացառության կարգով՝ գույքագրման միևնույն ժամանակաշրջանում՝ նմանատիպ
հատկանիշներ ունեցող պաշարների համարֈ
Թույլատրված վերատեսակավորման մասին նյութական պատասխանատու անձինք
մանրամասն բացատրություններ են ներկայացնում գույքագրման կենտրոնական
հանձնաժողովին:
83. Հաշվետու տարում կատարված գույքագրումների արդյունքներն ընդհանրացվում
են գույքագրման արդյունքների տեղեկագրում (օրինակելի ձև N Գ-25):
84. Գույքագրման արդյունքները հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլվում են
հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջներին
համապատասխան:
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_________________________________

Ձև Գ-1

(կազմակերպության անվանումը)

ՀՐԱՄԱՆ N ____

«

» _____________ 20

թ.

Հիմք ընդունելով «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման
մասին» ԼՂՀ օրենքի 14-րդ հոդվածը, ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2015թ. _______-ի «____»-ի թիվ
____ հրամանով հաստատված «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և
պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման» կարգի 2.1.1-ին կետը «կազմակերպության
վերակազմակերպման և (կամ) լուծարման հետ կապված, հրամանում նշվում է այդ հիմքը»
__________________ կազմակերպության _________ թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելու նպատակով, հրամայում եմ`
1. Կազմակերպության ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում անցկացնելու նպատակով ստեղծել գույքագրման կենտրոնական հանձնաժողով, հետևյալ կազմով`
Կենտրոնական հանձնաժողովի
նախագահ`
պաշտոնը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

անունը, ազգանունը

Հանձնաժողովի անդամներ`

2. Գույքագրման աշխատանքները տեղերում փաստացի իրականացնելու համար ստեղծել գույքագրման աշխատանքային հանձաժողով (հանձնաժողովներ) հետևյալ կազմով.
2.1 Գույքագրման աշխատանքային առաջին հանձնաժողով`
Աշխատանքային առաջին
հանձնաժողովի նախագահ`
պաշտոնը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

անունը, ազգանունը

պաշտոնը

անունը, ազգանունը

Հանձնաժողովի անդամներ`

ներգրավված կազմակերպության անվանումը

կազմակերպության ներկայացուցչի անունը,
ազգանունը

Գույքագրման առաջին հանձնաժողովը պետք է իրականացնի հետևյալ ստորաբաժանումների
համապատասխան ակտիվների (պարտավորությունների) գույքագրում`
հ/հ

Ակտիվի (պարտավորության) տեսակը

Ստորաբաժանման
անվանումը

Գույքագրումը սկսել

ավարտել
(տարին, ամիսը, օրը )

(տարին, ամիսը, օրը )

Գույքագրման տվյալները հանձնել հաշվապահություն ոչ ուշ, քան 20...թ-ի ___-ի __-ը:
3. Սույն հրամանի կատարման նկատմամբ հսկողությունը վերապահել __________-ին:
Կազմակերպության ղեկավար
(ստորագրություն)
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(անունը, ազգանունը)

_________________________________________

Ձև Գ-2

ստորաբաժանման անվանումը

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
գույքագրման ժամանակաշրջանում պաշարների (ներառյալ փոքրարժեք կամ
արագամաշ առարկաների) ծախսի (ելքի) հաշվառման
__________________________________________________________
տեղեկագրի վարման ժամանակաշրջանը

Տեղեկագիրը վարող պատասխանատու անձ
պաշտոնը

անունը, ազգանումը

նյութական արժեքների
անվանացանկի ներդիր էջի օրինակը

հ/հ

Պաշարների (ներառյալ փոքրարժեք կամ
արագամաշ առարկաների)
Անվանում

Ծածկագիր

Չափի միավոր

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
...
...

նյութական արժեքների ելքի էջի օրինակ
Պաշարների (ներառյալ փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաների) ծախսը (ելքը)
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ամսաթիվ
քանակը

ժամը

քանակը

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
...
...
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ժամը

քանակը

ժամը

_________________________________

Ձև Գ-3

(կազմակերպության անվանումը)

Պաշարների (ներառյալ փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաների) գույքագրման ցուցակ N ___
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին, տեղամաս, պահեստ և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Հավաստում
Գույքագրման սկզբում պաշարների (ներառյալ փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների)
մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը հանձնված են հաշվապահություն: Իմ (մեր) պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր պաշարները (ներառյալ փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաները)
մուտքագրված են, իսկ բացթողնվածները` ելքագրված:
Նյութական պատասխանատու
անձ (անձինք)

Պաշարների (ներառյալ
փոքրարժեք կամ արագամաշ
հ/հ
առարկաների) անվանումը,
բնութագիրը
1
2

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Ծածկագիրը

Չափի
միավորը

3

4

Առկայությունը
Հաշվապահ․
փաստացի
տվյալներով
(քանակ)
(քանակ)
5
6

Նշումներ
7

Ընդամենը
Ընդամենը ցուցակով.
հերթական համարների քանակը
(տառերով)

միավորների ընդհանուր քանակը
(տառերով)

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ
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(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Գույքագրման ցուցակում N __ ից մինչև N __ ը թվարկված բոլոր պաշարների (ներառյալ փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաները) փաստացի առկայության ստուգումը և ցուցակում գրանցումը
իրականացվել է իմ (մեր) ներկայությամբ, որի հետ կապված գույքագրման հանձնաժողովի
նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ (չունենք): Ցուցակում նշված պաշարները (ներառյալ փոքրարժեք կամ
արագամաշ առարկաները) գտնվում են իմ (մեր) պատասխանատու պահպանության ներքո:
Նյութական պատասխանատու
անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Ցուցակում նշված տվյալները և
հաշվարկները ստուգեց
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Ձև Գ-4

(կազմակերպության անվանումը)

Հիմնական միջոցների գույքագրման ցուցակ N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին, տեղամաս, պահեստ և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Հավաստում
Գույքագրման սկզբում հիմնական միջոցների մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը հանձնված են
հաշվապահություն: Իմ (մեր) պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր հիմնական միջոցները
մուտքագրված են, իսկ բացթողնվածները` ելքագրված:
Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)

Հիմնական միջոցի անվանուհ/հ
մը և համառոտ
բնութագիրը
1

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Համարը
ՁեռքԹողարկման
բերման
(կառուցման)
տարե- գույքագորտարեթիվը
թիվը
յին
ծարան.

2

3

4

5

6

Առկայությունը
փաստացի
(քանակ)
7

հաշվապահ․
տվյալներով
(քանակ)
8

Նշումներ

9

Ընդամենը
Ընդամենը ցուցակով.
հերթական համարների քանակը
(տառերով)

միավորների ընդհանուր քանակը
(տառերով)

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Գույքագրման ցուցակում N __ ից մինչև N __ ը թվարկված բոլոր հիմնական միջոցների փաստացի
առկայությունը ստուգված և ցուցակում գրանցված է իմ (մեր) ներկայությամբ, որի հետ կապված
գույքագրման հանձնաժողովի նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ (չունենք): Ցուցակում նշված հիմնական
միջոցները գտնվում են իմ (մեր) պատասխանատու պահպանության ներքո:
Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Ցուցակում նշված տվյալները և
հաշվարկները ստուգեց
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Ձև Գ-5

(կազմակերպության անվանումը)

Ներդրումային գույքի գույքագրման ցուցակ N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Ներդրումային
Ձեռքբերման Կառուց- Գույքագույքի անվանումը
հ/հ
(ստացման) ման տա- յին հաև համառոտ
տարեթիվը րեթիվը մարը
բնութագիրը
1

2

3

4

5

Առկայությունը
փասհաշվապահ.
տացի
տվյալներով
(քանակ)
(քանակ)
6
7

Գույքագրման
արդյունքները
ավել- պակացուկ
սորդ
8

9

Ընդամենը
Ընդամենը ցուցակով.
հերթական համարների քանակը
(տառերով)

միավորների ընդհանուր քանակը
(տառերով)

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Գույքագրման ցուցակում N __ ից մինչև N __ ը թվարկված ներդրումային գույքի բոլոր
միավորների փաստացի առկայությունը ստուգված և ցուցակում գրանցված է իմ (մեր)
ներկայությամբ, որի հետ կապված գույքագրման հանձնաժողովի նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ
(չունենք): Ցուցակում նշված ներդրումային գույքը գտնվում է իմ (մեր) պատասխանատու
պահպանության ներքո:
Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-6

(կազմակերպության անվանումը)

Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրման ցուցակ N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Ոչ նյութական
ակտիվի անվահ/հ
նումը և համառոտ
բնութագիրը
1

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Ձեռքբերման
(ստացման,
առաջացման)
տարեթիվը

Գույքային
համարը

3

4

2

Ձեռքբերման
(ստացման,
առաջացման)
փաստաթղթերի
առկայությունը
5

Նշում օգտագործման
վերաբերյալ
օգտագործվում է

չի օգտագործվում

6

7

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
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Ձև Գ-7

(կազմակերպության անվանումը)

Կենսաբանական ակտիվների գույքագրման ցուցակ N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը
Առկայությունը

հ/հ

Կենսաբանական
ակտիվի անվանումը և համառոտ
բնութագիրը

Ձեռքբերման
(ստացման,
առաջացման)
տարեթիվը

Գույքային
համարը

1

2

3

4

փաստացի
(քանակ)
5

հաշվապահ.
տվյալներով
(քանակ)
6

Գույքագրման
արդյունքները
ավել- պակացուկ
սորդ
7

8

Ընդամենը
Ընդամենը ցուցակով.
հերթական համարների քանակը
(տառերով)

միավորների ընդհանուր քանակը
(տառերով)

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
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Ձև Գ-8

(կազմակերպության անվանումը)

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների
(բացի կուսական անտառների) գույքագրման ցուցակ N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը
Առկայությունը

հ/հ

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող)
նյութական ակտիվի
անվանումը և համառոտ բնութագիրը

Առաջացման տարեթիվը

Չափի
միավորը

1

2

3

4

հաշվապահ.
տվյալներով
(քանակ)
5

Գույքագրման
արդյունքները

լիազոր
մարմնի
ավել- պակատվյալներով ցուկ
սորդ
(քանակ)
6
7
8

Ընդամենը
Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Հաշվառման համար պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-9

(կազմակերպության անվանումը)

Կուսական անտառ հանդիսացող չկուլտիվացվող (չմշակվող)
կենսաբանական ռեսուրսների գույքագրման ցուցակ N_____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը
Առկայությունը

հ/հ

Առանձին միավոր
հաշվառվող անտառի
անվանումը և համառոտ բնութագիրը

Ծածկագիրը

Չափի
միավորը

1

2

3

4

հաշվապահ.
տվյալներով
(քանակ)
5

Գույքագրման
արդյունքները

փաստացի
(քանակ)

ավելցուկ

պակասորդ

6

7

8

Ընդամենը
Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Հաշվառման համար պատասխանատու անձ (անձինք)
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Ձև Գ-10

(կազմակերպության անվանումը)

Բարձրարժեք ակտիվների գույքագրման ցուցակ N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը
Առկայությունը

հ/հ

Բարձրարժեք ակտիվների անվանումը և համառոտ բնութագիրը

Ձեռքբերման
(ստացման)
տարեթիվը

Գույքային համարը

1

2

3

4

փաստացի
(քանակ)
5

Գույքագրման
արդյունքները

հաշվապահ.
Տվյալներով
(քանակ)
6

ավել- պակացուկ
սորդ
7

8

Ընդամենը ցուցակով.
հերթական համարների քանակը
(տառերով)

միավորների ընդհանուր քանակը
(տառերով)

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Գույքագրման ցուցակում N __ ից մինչև N __ ը թվարկված բարձրարժեք ակտիվների բոլոր միավորների փաստացի առկայությունը ստուգված և ցուցակում գրանցված է իմ (մեր) ներկայությամբ,
որի հետ կապված գույքագրման հանձնաժողովի նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ (չունենք): Ցուցակում
նշված բարձրարժեք ակտիվները գտնվում են իմ (մեր) պատասխանատու պահպանության ներքո:
Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-11

(կազմակերպության անվանումը)

Կոնցեսիոն ակտիվների գույքագրման ցուցակ N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Կոնցեսիոն ակտիվՁեռքբերման
ների անվանումը և
հ/հ
(ստեղծման)
համառոտ բնուտարեթիվը
թագիրը
1

2

3

Առկայությունը
Գույքային հահաշվապահ.
փաստացի
մարը
տվյալներով
(քանակ)
(քանակ)
4
5
6

Գույքագրման
արդյունքները
ավելցուկ

պակասորդ

7

8

Ընդամենը ցուցակով.
հերթական համարների քանակը
(տառերով)

միավորների ընդհանուր քանակը
(տառերով)

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Գույքագրման ցուցակում N __ ից մինչև N __ ը թվարկված կոնցեսիոն ակտիվների բոլոր միավորների փաստացի առկայությունը ստուգված և ցուցակում գրանցված է իմ (մեր) ներկայությամբ, որի
հետ կապված գույքագրման հանձնաժողովի նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ (չունենք): Ցուցակում
նշված կոնցեսիոն ակտիվները գտնվում են իմ (մեր) պատասխանատու պահպանության ներքո:
Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-12

(կազմակերպության անվանումը)

Բաժնային գործիքների գույքագրման ցուցակ N ____
Պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը

արժեթղթերի
քանակը

բաժնեչափը
(%)

արժեթղթերի
քանակը

բաժնեչափը
(%)

4

պակասորդ

բաժնեչափը
(%)

3

ավելցուկ

արժեթղթերի
քանակը

Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագիրը

2

Գույքագրման
արդյունքները

Հաշվապահական Դեպոզիտարիայի
հաշվառման
(այլ ռեեստրավատվյալներով
րի) տվյալներով
բաժնեչափը
(%)

Թողարկող կազմակերպ. անվանումը

1

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

արժեթղթերի
քանակը

հ/հ

Արժեթղթի տեսակը

Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

5

6

7

8

9

10

11

12

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Բաժնային գործիքների համար
պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-13

(կազմակերպության անվանումը)

Ձեռքբերված պարտատոմսերի գույքագրման ցուցակ N ____
Պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը

գումարային անվանական արժեքը
(դրամ)

արժեթղթերի
քանակը

գումարային անվանական արժեքը
(դրամ)

պակասորդ

արժեթղթերի
քանակը

4

ավելցուկ

գումարային անվանական արժեքը
(դրամ)

3

Գույքագրման արդյունքները

արժեթղթերի
քանակը

Արժեթղթերի տարբերակիչ
ծածկագիրը

2

Հաշվապահական
Դեպոզիտարիայի
հաշվառման
տվյալներով
տվյալներով
գումարային անվանական արժեքը
(դրամ)

Թողարկող կազմակերպ.
անվանումը

1

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

արժեթղթերի
քանակը

հ/հ

Պարտատոմսի տեսակը

Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

5

6

7

8

9

10

11

12

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Պարտատոմսերի համար
պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-14

(կազմակերպության անվանումը)

Տրամադրված փոխառությունների և ներդրված ավանդների
գույքագրման ցուցակ N ____
Պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Չափման միավորը` դրամ
Պարտքային
գործիքի
հ/հ
տեսակը
1

Փոխառուի
կամ ավանդառուի անվանումը

Գույքագրման
ամսաթիվը

3

4

2

Փոխառության (ավանդի) մնացորդը գույքագրման ամսաթվին
Հաշվապափոխառուի
հական
(ավանդառուի)
տվյալներով
տվյալներով
5
6

Գույքագրման
արդյունքները
ավելցուկ

պակասորդ

7

8

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Փոխառությունների և ավանդների
համար պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-15

(կազմակերպության անվանումը)

Վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի և ստացման
ենթակա այլ գումարների գույքագրման ցուցակ N ____
Պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Չափման միավորը` դրամ

հ/հ

1

Դեբիտորի
Դեբիտորի
(պարտապանի)
(պարտապանի) Գույքաանվանումը,
ՀՎՀՀ (ֆիզիգրման
(ֆիզ․անձի
կական անձի ամսաանունը, ազգաանձնագրի
թիվը
նունը)
տվյալները)
2

3

4

Դեբիտորական պարտքի
(ստացման ենթակա այլ գումարի) մնացորդը գույքագրման ամսաթվին
հաշվապադեբիտորի
հական տվ- (պարտապանի)
յալներով
տվյալներով
5
6

Գույքագրման
արդյունքները
ավելցուկ

պակասորդ

7

8

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Դեբիտորական պարտքերի (ստացման
ենթակա այլ գումարների) ստացման համար պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-16

(կազմակերպության անվանումը)

Թողարկված պարտատոմսերի գույքագրման ցուցակ N ____
Պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը

գումարային
անվանական
արժեքը

արժեթղթերի
քանակը

գումարային
անվանական
արժեքը

պակասորդ

արժեթղթերի
քանակը

ավելցուկ

գումարային
անվանական
արժեքը

3

Գույքագրման արդյունքները

արժեթղթերի
քանակը

2

Հաշվապահական
Դեպոզիտարիայի
հաշվառման
տվյալներով
տվյալներով
գումարային
անվանական
արժեքը

Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագիրը

1

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

արժեթղթերի
քանակը

հ/հ

Պարտատոմսի տեսակը

Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

4

5

6

7

8

9

10

11

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Պարտատոմսերի համար
պատասխանատու անձ (անձինք)
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Ձև Գ-17

(կազմակերպության անվանումը)

Ստացված վարկերի և փոխառությունների
գույքագրման ցուցակ N ____
Պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Չափման միավորը` դրամ
Պարտքային
գործիքի
հ/հ
տեսակը
1

2

Վարկատուի
կամ փոխատուի անվանումը

Գույքագրման ամսաթիվը

3

4

Վարկի (փոխառության) մնացորդը գույքագրման ամսաթվին
հաշվապահա- վարկատուի
կան տվյալ(փոխատուի)
ներով
տվյալներով
5
6

Գույքագրման
արդյունքները
ավելցուկ

պակասորդ

7

8

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Վարկերի և փոխառությունների համար պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

131

_________________________________

Ձև Գ-18

(կազմակերպության անվանումը)

Մատակարարումների գծով կրեդիտորական պարտքերի և վճարման
ենթակա այլ գումարների գույքագրման ցուցակ N ____
Պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Չափման միավորը` դրամ
Կրեդիտորի
(պարտատիրոջ) անվահ/հ նումը, (ֆիզ․
անձի անունը,
ազգանունը)
1

Կրեդիտորի
(պարտատիրոջ)
ՀՎՀՀ (ֆիզիկական անձի
անձնագրի
տվյալները)

Գույքագր․
ամսաթիվը

3

4

2

Կրեդիտորական պարտքի
(վճարման ենթակա այլ գումար) մնացորդը գույքագրման
ամսաթվին
հաշվապահական
տվյալներով
5

Գույքագրման
արդյունքները

կրեդիտորի
ավել- պակա(պարտատիրոջ)
ցուկ
սորդ
տվյալներով
6
7
8

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Կրեդիտորական պարտքերի (վճարման
ենթակա գումարների) վճարման համար
պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-19

(կազմակերպության անվանումը)

Բյուջեի հետ հաշվարկների գույքագրման ցուցակ N ____
Պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Չափման միավորը` դրամ
Բյուջե վճարման ենթակա
գումարի մնացորդը գույՀարկերի
Գույքագր․ամսաթվին
(վճարնե- քագր․
հարկային
հ/հ րի) անվա- ամսա- հաշվա(տեղական
նումը
թիվը պահական
ինքնակառատվյալնեվարման) մարմրով
նի տվյալներով
1
2
3
4
5

Բյուջեից ստացման ենթակա գումարի մնացորդը
գույքագր․ամսաթվին
հաշվա- հարկային (տեպահա- ղական ինքնական
կառավարման)
տվյալ- մարմնի տվյալներով
ներով
6
7

Գույքագրման
արդյունքները

ավել- պակացուկ սորդ
8

9

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Բյուջեի հետ հաշվարկների համար
պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-20

(կազմակերպության անվանումը)

Կանխիկ դրամական միջոցների գույքագրման ցուցակ N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին, տեղամաս, պահեստ և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Հավաստում
Գույքագրման սկզբում կանխիկ դրամական միջոցների մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը
հանձնված են հաշվապահություն: Իմ (մեր) պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր կանխիկ
դրամական միջոցները մուտքագրված են, իսկ բացթողնվածները` ելքագրված:
Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Գույքագրման ընթացքում հաստատվել է հետևյալը.
1. կանխիկ դրամ
2. կանխիկ արտարժույթ
3. կանխիկ արտարժույթ

ՀՀ դրամ
(տառերով)
(տառերով)

Ըստ հաշվառման տվյալների
1. կանխիկ դրամ
2. կանխիկ արտարժույթ
3. կանխիկ արտարժույթ

ՀՀ դրամ
(տառերով)
(տառերով)

Գույքագրման արդյունքները
հ/հ

Արժույթի անվանումը
(ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի և այլն)

Դրամարկղային օրդերների վերջին համարները.

Ավելցուկ
թվերով
տառերով

մուտքի N

Պակասորդ
թվերով
տառերով

ելքի N

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Հաստատում եմ, որ ցուցակում նշված դրամական միջոցները գտնվում են իմ պատասխանատու
պահպանության ներքո:
Նյութական պատասխանատու անձ
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(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Պակասորդների և ավելցուկների պատճառների բացատրությունները

Նյութական պատասխանատու անձ
(պաշտոնը)

(ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն)

Կազմակերպության ղեկավարի որոշումը _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(ստորագրություն)

(անուն ազգանուն)
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Ձև Գ-21

(կազմակերպության անվանումը)

Անկանխիկ դրամական միջոցների գույքագրման ցուցակ N ____
Պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

հ/հ

1

Բանկի
անվանումը
կամ գանձապետարան

Հաշվի
համարը

2

3

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Գույքագր․ամսաթիվը

4

Հաշվի մնացորդը գույքագրման
ամսաթվին
հաշվապահական տվյալներով
5

բանկի (գանձապետարանի)
տվյալներով
6

Գույքագրման
արդյունքները
ավելցուկ

պակասորդ

7

8

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Անկանխիկ դրամական միջոցների համար պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-22

(կազմակերպության անվանումը)

Խիստ հաշվառման փաստաթղթերի գույքագրման ցուցակ N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին, տեղամաս, պահեստ և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Հավաստում
Գույքագրման սկզբում խիստ հաշվառման փաստաթղթերի մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը
հանձնված են հաշվապահություն: Իմ (մեր) պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր խիստ
հաշվառման փաստաթղթերը մուտքագրված են, իսկ բացթողնվածները` ելքագրված:
Խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պահպանման համար պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Չափի միավորը՝ հատ

Ընդամենը

Ընդամենը

Ընդամենը

12

քանակը

11

համարը
(ները)

10

սերիան

9

պակասորդ
քանակը

8

ավելցուկ
սերիան

7

6

Գույքագրման արդյունքները

համարը
(ները)

քանակը

5

համարը
(ները)

4

Հաշվապահական
հաշվառման
տվյալներով
սերիան

3

քանակը

2

սերիան

1

համարը
(ները)

հ/հ

Խիստ
հաշվառման
փաստաթղթի
անվանումը

Փաստացի
առկայությունը

13

14

Ընդամենը

Ընդամենը ցուցակով.
հերթական համարների քանակը
(տառերով)

միավորների ընդհանուր քանակը
(տառերով)

Հանձնաժողովի նախագահ
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնաժողովի անդամներ

Գույքագրման ցուցակում N __ ից մինչև N __ ը թվարկված բոլոր խիստ հաշվառման փաստաթղթերի փաստացի առկայությունը ստուգված և ցուցակում գրանցված է իմ (մեր) ներկայությամբ, որի
հետ կապված գույքագրման հանձնաժողովի նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ (չունենք): Ցուցակում
նշված խիստ հաշվառման փաստաթղթերը գտնվում են իմ (մեր) պատասխանատու պահպանության
ներքո:
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Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Ցուցակում նշված տվյալները և հաշվարկները ստուգեց

Պակասորդների և ավելցուկների պատճառների բացատրությունները

Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(պաշտոնը)

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կազմակերպության ղեկավարի որոշումը

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև Գ-23

(կազմակերպության անվանումը)

Պաշարների (ներառյալ փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների)
գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագիր N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին, տեղամաս, պահեստ և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Հերթական
համարը
հ/հ ըստ գույքագրման ցուցակի

1

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը

Պաշարներ (ներառյալ փոքրարժեք
կամ արագամաշ առարկաներ)

անվանումը

2

Գույքագրման արդյունքները

ծածկագիրը

3

4

Չափի
միավորը

5

ավելցուկ

քանակը
6

գումարը
7

պակասորդ

քագունակը մարը
8
9

Ընդամենը

Վերատեսակավորում
Վերատեսակավորում
Վերջնական
Վերջնական
պակասորդների հաշվանցված
ավելցուկների պակասորդների
ավելցուկներով
հաշվանցված
ծածկման համար պակասորդի
ծածկված
ավելցուկի
հաշվանցված
հերթական
պակասորդի
հերթական
ավելցուկի
համարը
քագուքագուհամարը
նակը մարը նակը մարը
քանագուքագուկը
մարը
նակը
մարը
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Գլխավոր հաշվապահ
(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Գույքագրման արդյունքների
հետ ծանոթացել եմ՝ նյութական
պատասխանատու անձ
(պաշտոնը)
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(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

_________________________________

Ձև Գ-24

(կազմակերպության անվանումը)

Հիմնական միջոցների գույքագրման արդյունքների
համեմատական տեղեկագիր N ____
Ստորաբաժանման անվանումը
(բաժին, տեղամաս, պահեստ և այլն)

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

հ/հ
1

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը
Գույքագրման
արդյունքները
պակասորդ ավելցուկ
(քանակ)
(քանակ)
6
7

Համարը

Հիմնական միջոցի
անվանումը և համառոտ բնութագիրը

Թողարկման
(կառուցման)
տարեթիվը

գույքային

գործարան.

2

3

4

5

Ընդամենը

Գլխավոր հաշվապահ
(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Գույքագրման արդյունքների
հետ ծանոթացել եմ՝ նյութական
պատասխանատու անձ
(պաշտոնը)
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(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

_________________________________

Ձև Գ-25

(կազմակերպության անվանումը)

Գույքագրման արդյունքների տեղեկագիր N ____

Գույքագրման անցկացման
հրամանի համարը և ամսաթիվը
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը

Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը
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Գույքագրման փաստացի արդյունքները
Ակտիվի (պարտավորության)
հոդվածի անվանումը

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18

Հաշվի
հա- ավելցուկ պակասորդ ավելցուկ
մարը (քանակը) (քանակը) (քանակը)

1
Պաշարներ (այդ թվում` փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ)
Հիմնական միջոցներ
Ներդրումային գույք
Ոչ նյութական ակտիվներ
Կենսաբանական ակիվներ
Չարտադրված (բնական ծագում
ունեցող) նյութական ակիվներ
Բարձրարժեք ակտիվներ
Կոնցեսիոն ակտիվներ
Բաժնային գործիքներ
Ձեռքբերված պարտատոմսեր
Տրամադրված փոխառություններ և
ավանդներ
Վաճառքների գծով դեբիտորական
պարտքեր և ստացման ենթակա
այլ գումարներ
Թողարկված պարտատոմսեր
Ստացված վարկեր և փոխառություններ
Մատակարարումների գծով կրեդիտորական պարտքեր և վճարման
ենթակա այլ գումարներ
Բյուջեի հետ հաշվարկներ
Կանխիկ դրամական միջոցներ
Խիստ հաշվառման փաստաթղթեր

Ղեկավար

Գույքագրման արդյունքները վերատեսակավորումից հետո

2

3

4

5

պակասորդ
(քանակը)
6

Գլխավոր հաշվապահ

Գույքագրման կենտրոնական
հանձնաժողովի նախագահ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարությունում
«19» հոկտեմբերի 2016թ.
Պետական գրանցման համար 1111681
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«13» հոկտեմբերի 2016թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 491-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 4-Ի N 8-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական
ակտերի
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 4-ի
«Հարկային մարմնի կողմից հավաքագրվող հարկատեսակների և այլ
պարտադիր
վճարների
հաշվետվությունների
էլեկտրոնային
ներկայացման համակարգի ներդրման ժամանակացույցը հաստատելու
մասին» N 8-Ն հրամանով հաստատված հավելվածը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2016թ.
հոկտեմբերի 13-ի N 491-Ն հրամանի
«Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր հարկային
պետական ծառայության պետի
«04» ապրիլի 2014թ. N 8-Ն հրամանի
Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎՈՂ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ
Հ/հ

Գործող հաշվետվության անվանումը,
պարբերականությունը և հաշվետու
ժամանակաշրջանները

Հաստատված է

1

2

3

1.

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ռեզիդենտների
շահութահարկի (տարեկան)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 22.01.2014թ.
N 3-Ն հրաման

+

+

ԼՂՀ
կառավարության
08.07.2003թ.
N 205 որոշում

+

+

2.

3.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Կազմակերպությունների
(բացառությամբ բանկերի) կողմից
հաշվետու տարվա ընթացքում
անհուսալի ճանաչված պարտքերի
վերաբերյալ (տարեկան)
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ռեզիդենտի
կողմից շահութահարկի կանխավճարի
ամսական մեծությունը ինքնուրույն
որոշելու մասին

2014թ.
հունվարի
1-ից

4

Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման համակարգի ներդրման ժամկետ
յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից` նախորդ
2017թ.
2018թ. հունվարի
չի
տարվա արդյունքներով 36 000 000 ՀՀ դրամը
հունվարի
1-ից`
ներգերազանցող իրացման շրջանառություն (համախառն
1-ից`6-րդ ա. 4-7-րդ սյունակ- դրեկամուտ) ունեցող հարկ վճարողների համար` 2016թ.սյունակում
ներում չնշված
վում
ից սկսած, իսկ 2016-2017 թվականների ընթացքում`
ընդգրկված հաշվետվությունհաշվետվություններն էլեկտրոնային հանձնելու դիմում
հարկ վճաների մասով,
ներկայացրած հարկ վճարողների համար (բացառուրողների բ. 6-րդ սյունակում
թյամբ կիսամյակային հաշվարկ-հաշվետվություն
համար
չընդգրկված հարկ
ներկայացնող անհատ ձեռնարկատերերի)` դիմումում
վճարողների
նշված հաշվետու ժամանակաշրջանից սկսած
համար
5
6
7
8
9
Ռեզիդենտի շահութահարկ
2015թ.
հունվարի
1-ից

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
06.02.2012թ.
N 1-Ն հրաման

+
Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ
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4.

5.

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ`
Կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտների, պահված շահութահարկի (եռամսյակային)
ՀԱՇՎԱՐԿ` Ոչ ռեզիդենտների
տարեկան եկամուտների մասին
(տարեկան)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.11.2014թ.
N 12-Ն հրաման

+

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.11.2014թ.
N 12-Ն հրաման

+

+

+

+

+

+

Եկամտային հարկ
6.

7.

8.

9.

10.

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏ` Վարձու աշխատողի
և պայմանագրային եկամուտ ստացող
ֆիզիկական անձի անհատական
տվյալների
ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ` Եկամտային
հարկի և կուտակային վճարի
(ամսական)
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿ` Եկամտային
հարկի և կուտակային վճարի
(ամսական)
ՀԱՇՎԱՐԿ` Տարեկան եկամուտների
մասին (տարեկան), 01.01.2014թ-ից հետո
հաշվետու ժամանակաշրջանների
համար
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Կազմակերպության կողմից որպես
հարկային գործակալ եկամտային հարկի
պահում (գանձում) և պետական բյուջե
վճարում կատարելու պարտավորություն ստանձնելու մասին

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.02.2014թ.
N 5-Ն հրաման
ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.02.2014թ.
N 5-Ն հրաման
ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.02.2014թ.
N 5-Ն հրաման

+

+

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.02.2014թ.
N 5-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.02.2014թ.
N 5-Ն հրաման

+

Ակցիզային հարկ
11.

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ակցիզային հարկի
(եռամսյակային)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 28.03.2013թ.
N 5-Ն հրաման

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավելացված արժեքի հարկի
(ամսական կամ եռամսյակային)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
26.03.2012թ.
N 4-Ն հրաման
ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
26.03.2012թ.
N 4-Ն հրաման
ԼՂՀ
կառավարության
23.06.2009թ.
N 403-Ն որոշում

Ավելացված արժեքի հարկ
12.

13.

14.

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավելացված արժեքի
հարկի (կիսամյակային)
ՀԱՇՎԱՐԿ` Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկի (եռամսյակային)

+

+
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15.

16.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Դուրս գրված (գնորդներին
տրված) և (կամ) մատակարարներից
ստացված հարկային հաշիվների
վերաբերյալ (ամսական, եռամսյակային)
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Դուրս գրված (գնորդներին
տրված) և (կամ) մատակարարներից
ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ` կիսամյակային հաշվարկ ներկայացնող անհատ ձեռնարկատերերի
համար (կիսամյակային)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
29.12.2009թ.
N 36/Ն հրաման

+

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
29.12.2009թ.
N 36/Նհրաման

+

Առևտրի հարկ
17.

18.

19.

Հայտարարագիր` Առևտրի հարկ
վճարող համարվելու համար
(տարեկան)
ՀԱՇՎԱՐԿ`
Առևտրի հարկի (ամսական)
ՀԱՇՎԱՐԿ` Առևտրի հարկի
(կիսամյակային)

ԼՂՀ ՀՊՎ
15.07.2002թ. թիվ
30/Ղ հրաման
ԼՂՀ ՀՊՎ
15.07.2002թ. թիվ
30/Ղ հրաման
ԼՂՀ ՀՊՎ
15.07.2002թ. թիվ
30/Ղ հրաման

+

+

+

+
Հաստատագրված վճարներ

20.

21.

22.

23.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Խանութների,
կրպակների (տաղավարների) միջոցով
իրականացվող առևտրական գործունեության համար հաստատագրված վճարի
հաշվարկման ելակետային տվյալների և
ուղղիչ գործակիցների մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
«Հաստատագրված վճարների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
«ա» և «բ» կետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան
ցուցանիշների մասին
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` «Հաստատագրված
վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 22-րդ
հոդվածի 4-րդ մասում նշված
համամասնությունների մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Առևտրի
իրականացման վայրում առևտրական
գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային
տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
«Հաստատագրված վճարների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
«ա» կետով և 251-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
«ա» կետով սահմանված սահմանային
չափերի համապատասխան
ցուցանիշների մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հանրային
սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար հաստատագրված
վճարի հաշվարկման ելակետային
տվյալի և ուղղիչ գործակիցների մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային
չափի ցուցանիշների մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բաղնիքների և
ցնցուղարանների կազմակերպման ոլորտում իրականացվող գործունեության
համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ
գործակցի մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման
ելակետային տվյալների և ուղղիչ
գործակիցների մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Վարսավիրական ծառայությունների
մատուցման գործունեության համար
հաստատագրված վճարի հաշվարկման
ելակետային տվյալների և ուղղիչ
գործակցի մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոտեխսպասարկման կայանների
(կետերի) գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի
մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոտեխսպասարկման կայանների
(կետերի) գործունեության համար սահմանային չափի ցուցանիշների մասին

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+
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+

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոտրանսպորտային միջոցների
գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեության համար հաստատագրված
վճարի հաշվարկման ելակետային
տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոկանգառների գործունեության
համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների և
ուղղիչ գործակցի մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Արդյունագործական ձկնորսության գործունեության համար հաստատագրված
վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Խաղատների
գործունեության կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ինտերնետ
շահումով խաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Շահումով
խաղային ավտոմատների շահագործման համար հաստատագրված վճարի
հաշվարկման ելակետային տվյալների
մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաև համակցված վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման
ելակետային տվյալի մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Համակարգչային խաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի
հաշվարկման ելակետային տվյալի և
ուղղիչ գործակցի մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բիլիարդ խաղի
կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ
գործակցի մասին

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+
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41.

42.

43.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ատամնաբուժական ծառայությունների
մատուցման գործունեության համար
հաստատագրված վճարի հաշվարկման
ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի
մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ատամնատեխնիկական ծառայությունների մատուցման գործունեության
համար հաստատագրված վճարի
հաշվարկման ելակետային տվյալի և
ուղղիչ գործակցի մասին
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
Ավտոտրանսպորտային միջոցների
գազալցման (գազալիցքավորման)
գործունեություն իրականացնողների
կողմից գազի ֆիզիկական ծավալների
մասին (ամսական)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

ԼՂՀ
կառավարության
26.04.2006թ.
N 242 որոշում

+

+

Արտոնագրային վճարներ
44.

45.

ԴԻՄՈՒՄ–ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար (անհատ ձեռնարկատեր
չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց
համար)
ԴԻՄՈՒՄ–ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար (անհատ ձեռնարկատերերի համար)

«Արտոնագրային
վճարների մասին»
ԼՂՀ 2011 թվականի
դեկտեմբերի 27-ի
ՀՕ-91-Ն օրենքը
«Արտոնագրային
վճարների մասին»
ԼՂՀ 2011 թվականի
դեկտեմբերի 27-ի
ՀՕ-91-Ն օրենքը

ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ`
Բնապահպանական և բնօգտագործման
վճարների (եռամսյակային)
ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ`
Ռոյալթիի (տարեկան)
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հաշվետու
տարում կնքված, փոփոխված և լուծված
պայմանագրերի վերաբերյալ

ԼՂՀ ՖԷՆ
07.03.2014թ.
N 27-Ն հրաման
ԼՂՀ ՖԷՆ
13.02.2014թ.
N 10-Ն հրաման
ԼՂՀ ՖԷՆ
13.02.2014թ.
N 10-Ն հրաման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հանրային
ծառայությունների կարգավորման
պարտադիր վճարների (եռամսյակային)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
25.01.2008թ.
թիվ 5/Ն հրաման

+

+

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ
46.

47.

48.

+

+

+

+

+

+

+

Կարգավորման պարտադիր վճարներ
49.

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումներ
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50.

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման
և պահպանման համար կատարվող
հատկացումների (մասհանումների)
(եռամսյակային)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 05.03.2013թ.
N 4-Ն հրաման

+

+

Շրջանառության ֆիզիկական ծավալներ և գներ
51.

52.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Ապրանքների
ԼՂՀ
արտադրության և շրջանառության ֆիկառավարության
+
զիկական ծավալների ու գների վերա25.06.2002թ.
բերյալ (ամսական, եռամսյակային)
N 150 որոշում
Հաշվարկ-հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթերը կիսամյակային ներկայացնելու համար հայտարարագիր
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Անհատ
ձեռնարկատերերի կողմից տվյալ
ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
տարում հաշվարկ-հաշվետվությունները
01.07.2009թ.
և այլ տեղեկությունները կիսամյակային
N 17/Ն հրաման
ներկայացնելու համար (տարեկան)

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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+

+
»:

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì
à ð à Þ àô Ø
§7¦ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ
ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

N 41²

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ 2009 Âì²Î²ÜÆ ÐàôÈÆêÆ
17-Æ ÂÆì 45² àðàÞØ²Ü Øºæ öàöàÊàôÂÚàôÜÜºð Î²î²ðºÈàô ºì
§²Èºøê¦ ê²ÐØ²Ü²ö²Î ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚ²Ø´ ÀÜÎºðàôÂÚ²ÜÀ
îð²Ø²¸ðì²Ì N 0011 ÂàôÚÈîìàôÂÚàôÜÜ àôÄÀ Îàðòð²Ì
Ö²Ü²âºÈàô Ø²êÆÜ
§ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ
37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 7-ñ¹ Ï»ïÇÝ, §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 71-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ÑÇÙù
ÁÝ¹áõÝ»Éáí §²É»ùë¦ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 2016
Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 28-Ç ¹ÇÙáõÙÁ` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ
å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ á ñ á ß áõ Ù ¿.
1. È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2009
Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 17-Ç ÃÇí 45² áñáßÙ³Ý Ù»ç Ï³ï³ñ»É Ñ»ï¨Û³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
1) áñáßáõÙÇó Ñ³Ý»É §²Èºøê¦, §²É»ùë¦, §156,050 ØÐó¦ µ³é»ñÁ ¨ Ãí»ñÁ.
2) áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í ÃÇí 7 Ñ³í»Éí³ÍÁ ¨ ³Û¹
áñáßÙ³Ùµ ïñ³Ù³¹ñí³Í N 0011 ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ:
2. §²É»ùë¦ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ` ëáõÛÝ
áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó ï³ëÝûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý µÛáõç» í×³ñ»É é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ý å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëáí 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ÙÇÝã¨
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 28-Ý ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ
Ñ³ßí³ñÏí³Í ùë³Ýãáñë Ñ³½³ñ áõÃëáõÝÙ»Ï ¹ñ³Ù ³å³éù, áñÇó ï³ëÝÑÇÝ·
Ñ³½³ñ í»ó Ñ³ñÛáõñ »ñ»ëáõÝí»ó ¹ñ³ÙÁ é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ ¿, áõÃ Ñ³½³ñ ãáñë Ñ³ñÛáõñ ù³é³ëáõÝÑÇÝ· ¹ñ³ÙÁª
Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáõÛÅÁ, ¨ í×³ñáõÙÁ
Ñ³í³ëïáÕ
³Ý¹áññ³·ÇñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí:
3. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ §²É»ùë¦ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÝÓÝ»ÉáõÝ Ñ³çáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó:

Ü²Ê²¶²Ð

Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü
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ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì
à ð à Þ àô Ø
§7¦ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ
ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

N 42²

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ 2012 Âì²Î²ÜÆ Ø²ðîÆ
5-Æ N 28² àðàÞØ²Ü Øºæ öàöàÊàôÂÚàôÜ Î²î²ðºÈàô Ø²êÆÜ
§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 71-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ, È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 10-Ç §æñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç û·ï³·áñÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 20Ü
áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2016 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 11-Ç
N104-² áñáßáõÙÁª È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ á ñ á ß áõ Ù ¿.
1. àõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2012 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 5-Ç §§æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ¨ çñ³Ñ»é³óáõÙ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ çñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç û·ï³·áñÍÙ³Ý
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ N 28² áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³í»Éí³ÍÇ
»ÝÃ³Ñ³í»Éí³ÍÇ 5-ñ¹ Ï»ïÁ:
2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó:

Ü²Ê²¶²Ð

Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü
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ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì
à ð à Þ àô Ø
§7¦ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ
ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

N 43²

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ
ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü
Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ 2008 Âì²Î²ÜÆ ÜàÚºØ´ºðÆ 17-Æ ÂÆì 59² àðàÞØ²Ü Øºæ
öàöàÊàôÂÚàôÜÜºð Î²î²ðºÈàô Ø²êÆÜ

§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 71-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ, §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ
37-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇÝ,
È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 10-Ç §æñ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç û·ï³·áñÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ
Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 20Ü áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí §æñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 2016
Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 6-Ç N145 ·ñáõÃÛáõÝÁ` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ³Ý
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ
å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ á ñ á ß áõ Ù ¿.
1. È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2008
Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 17-Ç §§æñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ çñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç û·ï³·áñÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ
Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 59² áñáßÙ³Ý Ù»ç Ï³ï³ñ»É Ñ»ï¨Û³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
1) áñáßÙ³Ý 1-ÇÝ Ï»ïáõÙ §Ð³¹ñáõÃÇ¦ µ³éÇó Ñ»ïá Éñ³óÝ»É §¨ Ø³ñï³Ï»ñïÇ¦
µ³é»ñÁ.
2) áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³í»Éí³Í 1-Á ß³ñ³¹ñ»É Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµª
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ:
2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó:

Ü²Ê²¶²Ð

Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü
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Ð³í»Éí³Í
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 7-Ç N 43² áñáßÙ³Ý
§Ð³í»Éí³Í 1
Ð³ëï³ïí³Í ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
2008 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 17-Ç ÃÇí 59² áñáßÙ³Ùµ

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü Æð²Î²Ü²òØ²Ü
²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü î²ð²ÌøÀ
²ÝÓÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²ëÏ»ñ³ÝÇ, ø³ß³Ã³ÕÇ, Ð³¹ñáõÃÇ ¨ Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÝ»ñÝ »Ý:¦:

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü
Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü
Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ ÔºÎ²ì²ð
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Ð. ÂàðàêÚ²Ü

Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«12» հոկտեմբերի 2016թ.

N 225-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎԱՆՄԱՆ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ա. Բունիաթյանի անվան Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործադիր տնօրենի 2016 թվականի հոկտեմբերի 5-ի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը (2012 թվականի հունիսի 22-ին տրված բժշկական
օգնության և սպասարկման Կ-XX-000195 լիցենզիա, իրականացման վայրը`
ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջան ք. Բերձոր Վեհափառի 1 թաղ. 106) տրված լիցենզիան
վերաձևակերպել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ա. Բունիաթյանի անվան Քաշաթաղի շրջանային
բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն» անվանմամբ:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի
վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել անվանման վերաձևակերպման մասին տեղեկության գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին:

Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ
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Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«14» հոկտեմբերի 2016թ.

N 227-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ԷՄՊԱՏԻԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և «ԷՄՊԱՏԻԱ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենի 2016 թվականի հոկտեմբերի
7-ի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. «ԷՄՊԱՏԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
(2016 թվականի ապրիլի 15-ին տրված N Կ-XX-000297 լիցենզիա) հոգեբուժական և լաբորատոր /կլինիկական/ գործունեության իրականացման վայրը`
ԼՂՀ քաղաք Ստեփանակերտ Կամոյի 14 հասցեից վերափոխել ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ Ա.Հեքիմյան 7ա հասցեի:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի
վարիչին`
1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին:

Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ
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Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«17» հոկտեմբերի 2016թ.

N 228-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ԷՄՊԱՏԻԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 26-րդ, 28-րդ հոդվածների,
43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ

ԵՄ

1. «ԷՄՊԱՏԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
(հասցե` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն քաղաք Ստեփանակերտ
Ա.Հեքիմյան 7ա) հայտը բավարարել և տրամադրել դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) իրականացնելու համար լիցենզիա:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի
վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ, ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
05.10.2016թ.
հ/հ
1

Լիցենզավորված անձի
անվանումը կամ անունը,
ազգանունը
2

Լիցենզիայի
տրման
համարը
ամսաթիվը
3
4

Գործունեության
տեսակը
5

իրականացման վայրը
6

Լիցենզիայի
գործողության
ժամկետը
7

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

Ծանոթություն
8

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
1

Կարեն Էդուարդի Բաղդասարյան
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00506

26.09.2016թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

16.09.2014թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
1

ԱՁ Վիգեն Սահակյան

ՏԾN00399

դադարեցվել է
26.09.2016թ.

ԿԱՍԵՑՈՒՄ
1

2
3
4
5
6

ԱՁ Արթուր Վարդանյան

ՏԾN00114

13.04.2011թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Կարո Գրիգորյան

ՏԾN00119

4.05.2011թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Լոռիկ Առստամյան

ՏԾN00361

31.03.2014թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Սասուն Մանգասարյան

ՏԾN00367

14.04.2014թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Գարիկ Պետրոսյան

ՏԾN00372

28.04.2014թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Միշա Գրիգորյան

ՏԾN00442

29.05.2015թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
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կասեցումը հանվել է
23.09.2016թ.
կասեցումը հանվել է
28.09.2016թ.
կասեցումը հանվել է
27.09.2016թ.
կասեցումը հանվել է
30.08.2016թ.
կասեցումը հանվել է
22.09.2016թ.
կասեցումը հանվել է
21.09.2016թ.

Ò¨ N 1
î º Ô º Î àô Â Ú àô Ü Ü º ð
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñ ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ
ÈÔÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ

NN

1
2
3

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó /³ÝáõÝ,
³½·³ÝáõÝ/, µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó
/³Ýí³ÝáõÙÁ/, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ

ÐìÐÐ

ÈÇó»Ý½.
Ñ³Ù³ñ

LÇó»Ý½.
ï³Éáõ
³Ùë³Ã.

ÞÆ-947 16.09.2016

§ê²ìì²¦ ö´À
ù. êï»÷., îÇ·ñ³Ý Ø»Í
÷áÕ. ÃÇí 20

90036774

§²É»ùë»Û ²É»ùë³ÝÛ³Ý¦ ²Ò
ù. êï»÷., ²ñÙ»Ý³í³Ý ÷áÕáó,
ïáõÝ 3

90437389

¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ,

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

¶áñÍáõÝ.
Çñ³Ï³Ý.
í³ÛñÁ

¶áñÍáÕ.
Å³ÙÏ»ïÁ

ä»ï³Ï³Ý
ïáõñùÇ
³é³çÇÝ
í×³ñÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

ÈÔÐ
ï³ñ³ÍùáõÙ

²ÝÅ³ÙÏ»ï

09.09.2016

ÞÆ-948 16.09.2016

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ

ÈÔÐ
ï³ñ³ÍùáõÙ

²ÝÅ³ÙÏ»ï

09.09.2016

ÞÆ-949 30.09.2016

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª Ï³åÇ

ÈÔÐ
ï³ñ³ÍùáõÙ

²ÝÅ³ÙÏ»ï

26.08.2016

Ì³ÝáÃ.

Ò¨ N 2
î º Ô º Î àô Â Ú àô Ü Ü º ð
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñ ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ

4.

5.

- 159 -

6.

7.

8.

9.

10.

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ï³Ù ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ, ³ñïáÝ³·ÇñÁ ã»ÕÛ³É
Ñ³Ù³ñí»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ

3.

Ï³ë»óáõÙÁ Ñ³Ý»Éáõ
Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

2.

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ, ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ³ñïáÝ³·ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ë»óáõÙ
Ï³ë»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
áñáßÙ³Ý Ï³Ù ¹»åùÇ
³Ùë³ÃÇíÁ

ÐìÐÐ

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ

Üáñ ³Ýí³ÝáõÙÁ

1.

²Ýí³ÝáõÙÁ

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ë»ñÇ³Ý
¨ Ñ³Ù³ñÁ

NN

àñáßÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ
í»ñ³Ó¨³Ï»ñåáõÙ

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í, ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ,
³ñïáÝ³·Çñ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙ
(Ýß»É »ñÏ³ñ³Ó·í³Í
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ
³í³ñïÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ)

ÈÔÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ

11.

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ,

20.09.2016

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ,

26.09.2016

1

§Î²ä²ìàð¦ êäÀ
ù. êï»÷., Ü³µ»ñ»ÅÝ³Û³ 2

90003442

ÞÆ322

2

§äàðî²È¦ êäÀ
ù. êï»÷. ÎÝáõÝÛ³ÝóÝ»ñÇ
28/34

90021959

ÞÆ572

3

§üàð ¸ÆðºÎÞÜê¦ êäÀ
ù. êï»÷.
ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃ 15

90023576

øöØ681

90026798

ÞÆ755

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý

90032208

ÞÆ880

90020389

àîÐ908

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
àñ³ÏÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ,
Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇ` µÝ³Ï»ÉÇ,

90021975

øöØ909

90026643

ÞÆ566

90016297

ÞÆ473

90016134

ÆÐ246

4
5
6
7
8
9
10

§²ØÆÜ¦ êäÀ
ù. êï»÷., ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ
÷áÕ., ß. 4, µÝ. 47
§²èì²Î¦ êäÀ ù. êï»÷.,
². ²é³ù»ÉÛ³Ý ÷áÕ 4³/1
§ìºØ¦ êäÀ
ù. êï»÷. ².Æë³ÏáíÇ ÷áÕ.
N7 ß»Ýù
§î-ÎÈ²Üê¦ êäÀ
ù. êï»÷., Ø³ßïáó ÷áÕ.
ÃÇí 6/3
§ò. ². ì¦ êäÀ
ù. êï»÷. Ð»ùÇÙÛ³Ý 4µ/31
§êàüºÜ²¦ êäÀ
ù. êï»÷. ì. ê³ñ·ëÛ³Ý
11/36
§²¼ÆØàôî¦ êäÀ
ù.êï»÷. ¸áõ¹ÇÝÇ ÷áÕ.
3-ñ¹ ÷ÏÕ. ïáõÝ 4

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨
³ñï³¹ñ³Ï³Ý

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª

ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ

30.09.2016

29.09.2016
12.09.2016
24.09.2016
24.09.2016

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ,

16.09.2016

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ,

15.08.2016

ÆÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý Ñ»ï³½ÝÝáõÙ

28.08.2016

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
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Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրված լիցենզիաների

ՀՀ

Լիցենզավորված, թույլտվություն, արտոնագիր
ունեցող անձի
անվանումը

ՀՎՀՀ

Լիցենզիայի, թույլտվության,
արտոնագրի
սերի- հաան մարը

1

§ԷԿՈՊՐՈԴՈՒԿՏ¦
ՍՊԸ

90037803

äÈ

0357

2

§ԷԿՈՊՐՈԴՈՒԿՏ¦
ՍՊԸ

90037803

äÈ

0358

գործունեության տեսակը
§²ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³åñ³Ýù³ÛÇÝ
³Ýí³Ý³ó³ÝÏ¦ (²î¶ ²²)
¹³ë³Ï³ñ·ãÇ 2208 Í³ÍÏ³·ñÇÝ
¹³ëíáÕ` ÙÇ³ÛÝ åïáõÕÝ»ñÇó ¨
Ñ³ï³åïáõÕÝ»ñÇó (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ë³ÕáÕÇ) Ãáñí³Í 40 ïáÏáë ¨ ³í»ÉÇ ëåÇñï å³ñáõÝ³ÏáÕ
³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ ËÙÇãùÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶ÇÝáõ, ËÝÓáñÇ ¨ åïÕ³Ñ³ï³åïÕ³ÛÇÝ ³ÛÉ ·ÇÝÇÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

161

տրամադրման ամսաթիվը

08.08.2016

08.09.2016

