
համար օր ամիս տարի

համար օր ամիս տարի
1.4. Պատվերի տեսակը
1.5.

ամիս տարի

ամիս տարի

քաղաք/գյուղ փողոց

օր ամիս տարի ժամը

N

Բաղադրիչի 
արտադրությ

ան 
տարեթիվը

Քանակը  

1
2
…

դեֆորմացված քերծված կոտրված նշումներ
1
2
…

Տրանսպորտային 
միջոցի (ՏՄ) տվյալները

Այլ գույքի տվյալները

(անունը, ազգանունը կամ անվանումը)

Համաձայն եմ
(անունը, ազգանունը կամ անվանումը) Համաձայն չեմ

1․

2․

(ստորագրություն)  

Նկատառումներ

Համաձայն եմ
Համաձայն չեմ

Նկատառումներ

Շահագրգիռ անձանց 
համաձայնությունը և 

նկատառումները 
(նկ մնե ն վ մ են

ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍ

1 Կատարող փորձագետ
(անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)  

2
Փորձագիտական կազմակերպության 
ղեկավար (զննությունը փորձագիտական 
կազմակերպությանը ներկայացնելու դեպքում) (անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)  

Վնասված 
բաղադրիչների 

անվանումը

Վնասված բաղադրիչների անվանումը
Վնասված դետալի (ագրեգատի) բնութագիրը

Փոխարինող բաղադրիչի 
տեսակը (նոր գործարանային, 

ոչ գործարանային, 
օգտագործված)

Բաղադրիչի մինչվթարային 
վիճակը (վնասված, 
վերանորոգված, ոչ 
գործարանային)

Պատվերի համարը և ստացման ամսաթիվը

Նախնական զննության գործընթացի սկիզբը, ավարտը

Նախնական զննության վայրը, օրը և ժամը

4. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Վնասված գույքի ընդհանուր համակողմանի գունավոր լուսանկարները։

1.6. սկզբի օր

ավարտի օր

3. ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ

մարզ

2.2.Վնասված բաղադրիչների բնութագիրը

2. ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
2.1 Վնասված բաղադրիչները

Գույքը նույնականացնող 
տվյալները

 Փորձագետի (փորձագիտական կազմակերպության ղեկավարի) ստորագրություններ

1.5.2.
Գույքի տեսակը

N

1.7.

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախնական զննության տրամադրված օբյեկտի մասին տվյալները

_____________________________________

(նշվում է ԱՊ ընկերության անվանումը)
Բյուրո

ՎՆԱՍՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏ 

1.1. 
Զննության ակտի հերթական համարը և 
կազմելու ամսաթիվը

1.2. Նախնական զննության պատվիրատուն

1.3.

Նախնական զննություն

1.5.1. 

Մակնիշը 

Վազքը
Արտադրության տարեթիվը
Հաշվառման համարանիշը (հ/հ)

Նույնականացման համարը



(ստորագրություն)  (նկատառումները նշվում են 
անհամաձայնության դեպքում)

Նկատառումներ
(ստորագրություն)  

Համաձայն եմ
(անունը, ազգանունը կամ անվանումը) Համաձայն չեմ

․․․
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