
Ձև 3-2-1 

 

                                                 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ` 
 

__________²ñ³Ù  ²ñ³ÙÛ³Ý_______________ 

 

 
       

                                                                                                                           

 
       

                                                                                                                                              (ակտը հաստատող անձի անունը, ազգանունը և պաշտոնը)   
    
 
 

                 

«__00___» ______00__________ 2018 թ.  

Ա Կ Տ 

ԱՎԱՐՏՎԱԾ  ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՂ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  
 

«__00___» ______00__________ 2018 թ.  
 

Օբյեկտի անվանումը և տեղադրությունը`                                                                               
 

_______ Î»ÝïñáÝ í/ß,  È»áÛÇ ÷. Ñ.73 Ñ³ëó»áõÙ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ßÇÝáõÃÛ³Ý Ï³éáõóáõÙ_______________   

                                                                                         
_______________________________________________________________________________________________________ 
     
 

Ընդունող հանձնաժողովը կազմավորված է  

  

____________________________________________²ñ³Ù  ²ñ³ÙÛ³Ý________________________________________     

(հրամանով, հանձնարարականով, որոշմամբ) 
 

_________________________________/091/ 42.97.23.___Harut88888@mail. 

ru____________________________________կողմից       

                                      կառուցապատողի անվանումը (անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը, Էլեկտրոնային հասցեն) 

 
 

__00___  ___00________ 2000  թ.,  հետևյալ կազմով` 

 

Նախագահ`  կառուցապատող  (կամ ներկայացուցիչ) 
 

 

____________________________________________²ñ³Ù  ²ñ³ÙÛ³Ý______________________________________________________________     

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը) 
 

Հանձնաժողովի անդամներ (կամ ներկայացուցիչներ)՝ 
 

Գլխավոր կապալառու՝            

_______________________________________________<ÞÇÝ³ñ³ñ>  êäÀª  Î.¸áõñÛ³Ý_________________________________________ 

(անվանումը, անունը, ազգանունը, պաշտոնը) 

 

 

Ենթակապալառու կազմակերպություն՝   
 
 —–––——————————————————————————————————————————————————————————                                                                                    

(անվանումը, անունը, ազգանունը, պաշտոնը) 
 

Մատակարար կազմակերպություններ՝ 
 

 

1. __________________________<ì»áÉÇ³  çáõñ>  ö´Àª   ê.ê³ñÛ³Ý   ________________________________________                                                                                    

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 
 
 

2. _____________________________ <Ð.º.ò> ö´Àª  ¸.¸³íÃÛ³Ý  _______________________________________________________ 

                                                                                               (անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 
 
 

3. _____________________________ <¶³½åñáÙ  ²ñÙ»ÝÇ³> ö´Àª  ¶.¶ñÇßÛ³Ý_______________________________________ 

                                                                                               (անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

ԼՐԱՑՎԱԾ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ 



 

 

 

Վերահսկող և իրավասու մարմիններ՝ 
 
 

1. ___________ÐÐ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝª  Ð.¸³¹³ÃÛ³Ý   _________________________________                       

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 
 
 

2. ____________ ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ øÐììª  ´.´³ÉÛ³Ý ______________________________ 

                                                                                               (անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 
 
 

3. _________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                               (անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

 

 
 

Այլ շահագրգիռ կազմակերպություններ՝  
 

—————————————————————————————————————————————-––––——— 
(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

 
 
 

Հեղինակային հսկողություն իրականացնող՝   ____________<Ü³Ë³¶ÇÍ> ö´Àª  Î.Î³ñ³å»ïÛ³Ý ____________ 

                                                                                                                                                (անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)  

 

Տեխնիկական  հսկողություն իրականացնող՝  __________<î»ËÑëÏáÕ> êäÀª  Þ.ÞÙ³íáÝÛ³Ý __________________ 

                                                                                                                                                 (անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)  

 
      

Տեխնիկական  հսկողությունը փոխարինվել է շինարարական աշխատանքների  

 

կապալառուի______________________N___________երաշխավորագրով (կցվում է) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(լրացվում է սույն որոշման N 1 Հավելվածի 143-րդ կետով նախատեսված դեպքում) 

 

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ` 
 
 

1.Գլխավոր կապալառու___________________<ÞÇÝ³ñ³ñ> êäÀ-Ç ____________________________________ կողմից 
                                                                                                                                          (անվանումը)      
 

  

շահագործման  ընդունմանն  է  ներկայացված  շինարարական  աշխատանքներն  ավարտված 
  

 

_______________________________å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ßÇÝáõÃÛ³Ý Ï³éáõóáõÙ_______________________________________________       

                                                                                (օբյեկտի անվանումը, շինարարական կապալի պայմանագրի  N) 

 

   2.Շինարարական աշխատանքներն սկսված են՝ համաձայն 
                                                                                                                                                           

                                                                                                 

________________________________________________ ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ____________________________ կողմից տրված       

                                                                              (շինարարության թույլտվություն տվող մարմնի անվանումը) 

 

__00___  ___00________ 2000  թ.          N      _____ 01/18-00-00  ________                   շինարարության  թույլտվության 

 

3.Շինարարությունն իրականացված է  _____________<ÞÇÝ³ñ³ñ> êäÀ-Ç ____________________________  կողմից                                                                                                                 

                                                                                         (գլխավոր կապալառուի անվանումը, շինարարական կապալի պայմանագրի N) 

 

 4. Շինարարության իրականացման  ժամկետը` 

 

աշխատանքների սկիզբը    00___  ___00____ 2000  թ.    աշխատանքների ավարտը     00___  ___00___ 2000  թ.                                                                                                                     
                                                                         (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)                                                                                (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)    
 

 
 Շինարարության  տևողությունը` 
 
 



նախատեսված`     ____00_____   փաստացի`    ____00_____  

                                           (ամիսներով)                                       (ամիսներով) 

  
 
 

5.Օբյեկտի հիմնական ցուցանիշներն են_______Ùáï 10 -10 Ñ³ï. ã³÷»ñáí, ù³ñ» ÏñáÕ å³ï»ñáí, ____ 

_________________________________________ÙÇ³Ñ³ñÏ ßÇÝáõÃÛáõÝ _______________________________   

(համաձայն հաստատված նախագծային փաստաթղթերի) 
                                             

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                          

   6. ԸՆդունող հանձնաժողովին տրամադրված են հետևյալ փաստաթղթերը` 
 

շինարարության թույլտվությունը        __00___  ___00________ 2000  թ.          N   _______ 01/18-00-00  __________ 
                                                               

հաստատված նախագծային փաստաթղթերը __00___  ___00________ 2000  թ.          N   __ 01/18-05/1-Ð-00  _____ 

կատարողական փաստաթղթերի ցանկը ______ թերթ կցվում է, կամ 

շինության տեխնիկական վիճակի մասին համապատասխան տեխնիկական հետազննության դրական եզրակացությունը, 

տրված՝ __00___  ___00________ 2000  թ.__________________ <ê»ÛëÙÇÏ> êäÀ____________________________ կողմից:   

                                   

                         

          ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

Շահագործման ընդունմանը ներկայացված     _____ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ßÇÝáõÃÛ³Ý ____________________ 
 

__________ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ_____________________________________________     

(օբյեկտի  անվանումը) 

                  

       ԱՎԱՐՏՎԱԾ Է ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏ Է ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 
 

                                              Հանձնաժողովի նախագահ               

                                                                                              ______________________².²ñ³ÙÛ³Ý ______________________ 

                                                                                                                                      (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)      
 

                        Հանձնաժողովի անդամներ             ________________________ Î.¸áõñÛ³Ý ______________________  

                                                                                                                (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 
 
 

________________________ ê.ê³ñÛ³Ý ______________________  

                                                                                                                (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

 

                                                                                                             _____________________ ¸.¸³íÃÛ³Ý  ______________________  

                                                                                                                (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

 

______________________ ¶.¶ñÇßÛ³Ý ______________________  

                                                                                                                (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

 

                                                                                                             ___________________ Ð.¸³¹³ÃÛ³Ý   ______________________  

                                                                                                                (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

 

                                      ________________________ ´.´³ÉÛ³Ý ______________________  

                                                                                                                (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

 

                                                                                                             __________________ Î.Î³ñ³å»ïÛ³Ý ______________________  

                                                                                                                (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

                                            

                                                                                                             ___________________ Þ.ÞÙ³íáÝÛ³Ý ______________________  

                                                                                                                (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

                                                                                                            

  

                                                                                                                                    
                           Կ.Տ. 


