
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

26 փետրվարի 2001 թ. 
ք. Երևան N 02/208 

  

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

  
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ 

ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱԶՄՎՈՂ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  
ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 122 հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան 

  
Հրամայում եմ` 

  
Հաստատել նմուշներ և փորձանմուշներ վերցնելու մասին արձանագրության ձևը (կցվում է): 

Նախարար Ա. Մանուկյան 
 

  
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

  
ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ, ՆՄՈՒՇՆԵՐ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
____ _________ 200 թ.                                              ____________________ 
                                                                                     արձանագրության կազմման վայրը 
  
ՀՀ ՊԵՆ մաքսային ծառայության աշխատակից ________________________________ 
                                                                                  տարածաշրջանային մաքսատան, մաքսային կետի 
___________________________________________________________ 
                                    պաշտոնատար անձի պաշտոնը, ազգանունը, անունը, հայրանունը 
___________________________________________________________ 
  
Փորձանմուշներ, նմուշներ վերցնելու վայրը ________________________________ 
  
Նմուշառումն իրականացնող իրավասու մարմին _____________________________ 
  



Նմուշառումն իրականացնող իրավասու մարմնի լիազոր ներկայացուցիչ _______________ 
  
____________________________________________________________ 
                                               պաշտոնը, ազգանունը, անունը, հայրանունը 
Ապրանքների նկատմամբ օրենքով բավարար 
իրավունքներ ունեցող անձ կամ նրա ներկայացուցիչ ___________________________ 
                                                                                            հիմնարկի, կազմակերպության անվանումը, քաղաքացու 
____________________________________________________________ 
                                կամ նրա ներկայացուցչի ազգանունը, անունը, հայրանունը 
  
Կամ ընթերականեր 1. _____________________________________________ 
                                                 ազգանունը, անունը, հայրանունը, բնակության հասցեն 
                           2. _____________________________________________ 
                                                 ազգանունը, անունը, հայրանունը, բնակության հասցեն 
Փորձանմուշ վերցնելու նպատակը ______________________________________ 
  
Նմուշներն ընտրվել են _______________________ նորմատիվ փաստաթղթի համաձայն 
                                          նորմատիվ փաստաթղթի անվանումը, նշագիրը 
Արտադրող ____________________________________________________ 
                                             երկիրը, կազմակերպությունը, հասցեն 
Մատակարար __________________________________________________ 
                                             երկիրը, կազմակերպությունը, հասցեն 
  
Ապրանքի փաթեթավորումը, պիտակավորումը և մակնշումը ______________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Ապրանքի նույնականացման արդյունքները ________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  
  

Ապրանքի անվանումը Չափման 
միավորը* 

Խմբա- 
քանակի 

չափը 

Պատրաստման 
թվականը 

Պիտանիու- 
թյան ժամկետը 

Ընտրված 
նմուշների 
քանակը 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            



            

            
* - նշվում է համաձայն ԱՏԳ ԱԱ-ում ընդունված չափման միավորների 
  
Նմուշների փաթեթավորում, կապարակնքում (դրոշմակնքում) _____________________ 
  
___________________________________________________________ 
  
Մասնակիցների կողմից արված դիտողություններ և լրացումներ _________________ 
  
__________________________________________________________ 
  
Մասնակիցներին բացատրվեցին իրենց իրավունքները և պարտականությունները: 
  
Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձ 
  
Նմուշառումն իրականացնող մարմնի 
լիազոր ներկայացուցիչ 
  
Ապրանքների նկատմամբ օրենքով բավարար 
իրավունքներ ունեցող անձ կամ նրա ներկայացուցիչ 
  
Կամ ընթերականեր 

______________  ______________ 
     ստորագրությունը                   անունը, ազգանունը 
 

______________  ______________ 
     ստորագրությունը                   անունը, ազգանունը 
 

______________  ______________ 
     ստորագրությունը                   անունը, ազգանունը 
 

1. _____________  ______________ 
     ստորագրությունը                    անունը, ազգանունը 

2. __________________  ____________________ 

     ստորագրությունը                    անունը, ազգանունը 
  
  

Գրանցված է 
Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 
22 մարտի 2001 թ. 

Պետական գրանցման թիվ 12401063 
  

  
 


