
Ձև 5.1 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ 

1.   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1.1. Ելակետ 1-ի համարը 
  
 

1.2.  
Փորձագիտական եզրակացության 
համարը և եզրակացությունը կազմելու 
ամսաթիվը 

        

համար օր ամիս տարի 

1.3. Փորձաքննության 
պատվիրատուն 

______________________________________ 
           Բյուրո (նշվում է ԱՊ ընկերության անվանումը) 

1.4. Պատվերի համարը և ստացման 
ամսաթիվը 

        
համար օր ամիս տարի 

1.5. Պատվերի տեսակը 
      առաջնային փորձաքննություն   լրացուցիչ փորձաքնություն 

        կրկնակի փորձաքննություն  ստուգիչ փորձաքննություն 

1.6. 

Պատահարին 
առնչություն ունեցող 
ավտոտրանսպորտա
յին միջոցները (ՏՄ)  

N Մակնիշը 
Հաշվառման համարանիշը 
կամ նույնացման (թափքի) 

համարը (հ/հ) 
ՏՄ1    

ՏՄ2    

ՏՄ3    

…    

1.7. 
Պատահարի հետևանքով ՏՄ-ներից բացի վնասված այլ 
գույքի մասին տեղեկատվություն   (լրացվում է առկայության 
դեպքում) 

  

1.8. 

Փորձաքննության 
գործընթացի սկիզբը 

     

Սկզբի օր ամիս տարի 
Փորձաքննության 
գործընթացի ավարտը 

      
Ավարտի օր ամիս տարի 

1.9. 

Փորձագետին 
փորձաքննության 
համար 
առաջադրված 
հարցերը 

1 
 

Կատարել պատահարի առաջացման պատճառների 
փորձաքննություն և տալ վերջնական եզրակացություն, թե 
ո՞ւմ գործողություններով (անգործությամբ) է 
պայմանավորված տվյալ պատահարի առաջացումը 

2  
Պարզել պատվերին կից ներկայացված ելակետային 
տվյալների համապատասխանությունը վթարի 
մեխանիզմին 

3 
 

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



2.     ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2.1. Փորձագետի կողմից կատարված պատահարի 
հանգամանքների ուսումնասիրությունները 

  

2.2. 

Դեպքի վայրի և/կամ ՏՄ-ի մասով կատարված լրացուցիչ 
զննությունները, դրանց ամսաթվերը  
(կատարվում է փորձագիտական անհրաժեշտության և/կամ 
համապատասխան պատվերի դեպքում`  շարադրելով անհրաժեշտության 
հիմնավորումը) 

  

2.3. Փորձաքննության ընթացքում կիրառված մեթոդաբանությունը 
և/կամ կիրառված  համակարգչային ծրագրերը 

  

2.4. Հետազոտության ընթացքում հայտնաբերված 
հակասությունները (առկայության դեպքում) 

  

3.  ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

3.1. 
Կատարված հետազոտությունների արդյունքում 
փորձագետի կողմից վերականգնված պատահարի 
նկարագրությունը 

  

3.2. 

Փորձագետի եզրահանգումները պատահարի 
առաջացման պատճառների վերաբերյալ (այդ թվում` 
վարորդի և այլ անձանց կողմից թույլ տրված խախտումների 
վերաբերյալ) 

  

3.3. 
Փորձագետի եզրահանգումները (հաստատումները) 
պատահարի հետևանքով վնասված գույքացանկի 
մասին  

  

3.4. 

Փորձագետի 
հետևություններ
ը պատահարում 
մեղավոր 
անձանց 
վերաբերյալ 

  
 
 

Մեղավոր է   
 

Մեղավոր չէ ՏՄ ՎԱՐՈՐԴ 1 (անուն, 
ազգանուն) 

 

 
 

Մեղավոր է   
 

Մեղավոր չէ ՏՄ ՎԱՐՈՐԴ 2 (անուն, 
ազգանուն) 

   
 

Մեղավոր է   
 

Մեղավոր չէ 
... Այլ անձինք 

   
 

Մեղավոր է   
 

Մեղավոր չէ 
……. 

Տեղի է ունեցել  
«պատահարի ձևացում»  

3.5. 

Փորձագետի հետևությունները վթարի 
մեխանիզմին ելակետային տվյալների 
համապատասխանության վերաբերյալ  
(պարտադիր լրացվում է միայն պատվերի 1.9 կետի 
2-րդ հարցադրումը ներկայացված լինելու դեպքում) 

 

Պատվերին կից ներկայացված 
ելակետային տվյալները 
համապատասխանում են վթարի 
մեխանիզմին  

 Պատվերին կից ներկայացված 
ելակետային տվյալները չեն 



համապատասխանում վթարի 
մեխանիզմին 

3.6. 

Փորձագետի հետևությունները ՏՄ-ների 
վրա առկա հետքերի՝ վթարի հետ 
համատեղելիության վերաբերյալ  
(պարտադիր լրացվում է միայն պատվերի 1.9 կետի 
3-րդ հարցադրումը ներկայացված լինելու դեպքում) 

 
ՏՄ-ների վրա առկա հետքերը 
համատեղելի են պատվերին կից 
ներկայացված վթարի հետ 

 
ՏՄ-ների վրա առկա հետքերը 
համատեղելի չեն պատվերին կից 
ներկայացված վթարի հետ 

4. ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ  
4.1. Փորձագիտական կազմակերպության անվանումը  
4.2. Հասցեն, hեռախոսը, էլեկտրոնային հասցեն  

4.3. 
Փորձագիտական  
կազմակերպության 
ղեկավար 

 
  

(անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)  Կ.Տ  

4.4. Կատարող 
փորձագետ 

    

(անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)  
 


