
օր ամիս տարի

մարզ քաղաք/գյուղ փողոց այլ կողմնորոշիչ

հեռախոսահամարը
էլ. փոստի 
հասցեն

Էջերը կամ 
քանակը

1
2

...

(փոփ. է 27/08/2019թ թիվ 35-Լ )

Նախազգուշացնում ենք, որ սույն պատվերի շրջանակներում փորձաքննության իրականացման առնչությամբ կեղծ 
տեղեկություններ ներկայացնելու կամ ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված այլ արարք իրականացնելու դեպքում Դուք 
կարող եք ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։

կրկնակի

Փաստաթղթի (նյութի) անվանումը

Փորձա-
քննու-
թյուն

ստուգիչ

3.2.2 Պարզել պատվերին կից ներկայացված ելակետային տվյալների համապատասխանությունը վթարի մեխանիզմին 
(կիրառելի չէ ելակետային տվյալներում պատահարի ամբողջական տեսագրության առկայության դեպքերում)

3.2. Պատահարի առաջացման պատճառների մասով փորձաքննությունների դեպքում՝

3.1. Գույքին պատճառված վնասների մասով փորձաքննությունների (նախնական զննության) պատվերի դեպքում՝

առաջնային

(1.2 և 1.3 դաշտերը կիրառելի է միայն վնասի փորձաքննության, նախնական զննության, ինչպես նաև 3.2.3 դաշտով նախատեսված 
հարցմամբ պատվերների դեպքերում)

Ստանդարտ հատուցման 
գործընթացով

2. Պատվերի տեսակը (նշվում է անհրաժեշտը)
Գույքին պատճառված վնասների մասով

Տեսակը
Պատահարի առաջացման 

պատճառների մասով
Պարզեցված հատուցման 

գործընթացով

լրացուցիչ

Նախնական զննություն

Պատվերի ամսաթիվը

Պատվերի հերթական համարը

Փորձագետ

անունը, ազգանունը,

Կոնտակտային անձի տվյալներ
(նշվում են ապահովագրական հատուցման դիմումում 
ներկայացված հաղորդակցման տվյալները գույքի 
զննության կամ դրանում առկա խնդիրների 
վերաբերյալ փորձագետի կողմից կապ հաստատելու 
նպատակով)

Ձև 4.1

(անունը և ազգանունը կամ անվանումը)

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ) ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՏՎԵՐ 
(ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՑ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻՆ)

1. Ընդհանուր տվյալներ

1.1 Պատվիրատու
(նշվում է պատվիրատուի անվանումը)

1.2
Վնասված գույքի փաստացի գտնվելու վայրը, որտեղ 
հնարավոր  է կատարել վնասված գույքի զննություն 

1.3

5. Պատվիրատու (իրավասու անձ)

3. Փորձագետին առաջադրվող հարցեր

(անունը և ազգանունը, անվանումը) (ստորագրություն)   

3.2.3 Պարզել ՏՄ-ների վրա առկա հետքերի համատեղելիությունը ներկայացված վթարի հետ (կատարել հետքաբանական 
և (կամ) նյութագիտական հետազոտություն)

4. Փորձաքննության կատարման համար ներկայացվող փաստաթղթերը և նյութերը 

Իրականացնել վնասված գույքի փորձաքննության համար նախնական զննություն և տրամադրել կցված փաստաթղթերում 
նշված ՃՏՊ-ի հետևանքով համապատասխան ավտոտրանսպորտային միջոցին (գույքին) պատճառված վնասների գծով 
զննության ակտ  

Իրականացնել կցված փաստաթղթերում նշված ՃՏՊ-ի հետևանքով համապատասխան ավտոտրանսպորտային միջոցին 
(գույքին) պատճառված վնասի գնահատում

Իրականացնել լրացուցիչ փորձաքննություն` ուշադրություն դարձնելով հետևյալ հանգամանքների վրա՝ 
(լրացվում է միայն լրացուցիչ փորձաքննության պատվերի դեպքում՝ արտացոլելով լրացուցիչ փորձաքննության 
իրականացման պահանջի վերաբերյալ դիմումում նշված նկատառումները)

3.2.1 Պարզել, թե ո՞ւմ գործողություններով (անգործությամբ) է պայմանավորված տվյալ պատահարի առաջացումը 


