
Ձև                որդեգրման հնարավորության մասին                եզրակացություն ստանալու 

համար                ներկայացվող դիմումի                /հաստատված է ՀՀ կառ. 18.03.2010թ. թիվ 

269-Ն որոշմամբ/     

  

Երևանի քաղաքապետ պարոն ………………………………..  

Քաղ. ——————————————————ից              

/անուն, հայրանուն, ազգանուն/  

Բնակվող——————————————————————————————                     /հասցեն/  

——————————————————————————————————  

Անձը հաստատող փաստաթուղթ————————————————————                     /անվանումը/  

——————————————————————————————————                     /սերիան, համարը, երբ և ում 

կողմից է տրվել/  

——————————————————————————————————  

  

  

  

ԴԻՄՈՒՄ  

Ես՝                                                                                                                                        

,  

  

Սեռը                      , ծննդյան ժամանակը                                                                 թ., 

քաղաքացիությունը                                       ,  

  

Ազգությունը                            , ծննդյան վայրը                                                    , դավանանքը                                                         

,   

  

Բնակության վայրը                                                                                                                                                                               

,  

  

Աշխատանքի վայրը /պաշտոնը/—————————————————————————————————————————––  

  

  

Ընտանեկան դրությունը——————————————————————————————————————————————                           

                                                                           /ամուսնացած, ամուրի և այլն/  

Առողջական վիճակը——————————————————————————————————————————————–           

                                                                   /նորմալ, քրոնիկ հիվանդ, հաշմանդամ և այլն/  



Ցանկանում եմ որդեգրել                                                                                                  

. 

                                                /ցանկալի երեխայի սեռը, տարիքը, թիվը, արտաքինը և այլ առանձնահատուկ 

հատկանիշներ/  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Իմ մասին հայտնում եմ լրացուցիչ 

տեղեկություններ————————————————————————————

————————————————————————————————————

——————————————————  

Ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը /ցանկը կցված է/  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

  

  

——————————————————————             /անունը, ազգանունը, 

ստորագրությունը/  

  

  

                                                                                   ——————————             
/ամիս, ամսաթիվ/        

  

  

  

  

  

  

  

Ձև                որդեգրման հնարավորության մասին                եզրակացություն ստանալու 

համար                ներկայացվող դիմումի`                 ընտրած երեխա ունենալու դեպքում                

/հաստատված է ՀՀ կառ. 18.03.2010թ. թիվ 269-Ն որոշմամբ/     

  



Երևանի քաղաքապետ՝ պարոն Կ. Կարապետյանին  

Ամուսիններ———————————————---             /անուն, հայրանուն, 

ազգանուն/  

—————————————————————————————————     

                     Անձնագրեր————————————————————————————                      

—————————————————————————————————                     /սերիան, համարը, երբ և ում կողմից 

է տրվել/  

      —————————————————————————————————  

——————————————————————————————————                      

—————————————————————————————————  

/հասցե, հեռախոս/  

  

  

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ  

Մենք՝              __________________________________________________                      

, 
                                                    (անունը, հայրանունը, ազգանունը)  
                         __________________________________________________                      

, 
                                                    (անունը, հայրանունը, ազգանունը)  
  

Ծննդյան ժամանակը ___ ___________ _____թ.;   ___ ___________ _____թ.   

  

Քաղաքացիությունը _________________, ազգությունը ________________  
   

Ծննդյան վայրը ______________________, դավանանքը _________________  
   

Բնակության վայրը                  
___________________________________________ 

   

                ____________________________________________________                      
__    

   

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը                 
____________________________________ 

   

                ____________________________________________________                      
__    

   

Ընտանեկան դրությունը _____________________________________  
                                                            (ամուսնացած, ամուրի և այլն)  
   

Առողջական վիճակը ________________________________________  
                                                                  (նորմալ, քրոնիկ հիվանդ, հաշմանդամ և այլն)  
   



Ցանկանում ենք որդեգրել                 
__________________________________________  

   
                                              (ցանկալի երեխայի սեռը, տարիքը, թիվը, արտաքինը և այլ   
                ____________________________________________________                      

__    
   
                                                                                  առանձնահատուկ հատկանիշներ)  
Մեր մասին հայտնում ենք լրացուցիչ տեղեկություններ ____________________  

  
                ____________________________________________________                      

__    
  

  

Ներկայացնում ենք հետևյալ փաստաթղթերը /ցանկը կցված է/  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

  

  

  

  

 

                             ________________________ 

                /անունը, ազգանունը/                                     /ստորագրությունը/ 

  

 

                            ________________________ 

                /անունը, ազգանունը/                                     /ստորագրությունը/ 

  

  

  

 

 

——————————              

  /ամիս, ամսաթիվ/        

  



  

  

  

  

ՀՀ կառավարության 18.03.2010թ. թիվ 269-Ն որոշմամբ պահանջվող 

փաստաթղթերի ցանկ  

 1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագրի պատճենը/,  

 2. բնակարանային պայմանների և ընտանիքի կազմի մասին տեղեկանք՝ 

տրված բնակության վայրից,  

 3. զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և այլ եկամուտների մասին 

տեղեկանք  

 4. անձի պատշաճ վարքագծի մասին անձնական երաշխավորություն՝ 

տրված կազմակերպության կամ առնվազն երեք անձանց կողմից,  

 5. բժշկական փաստաթուղթ այն մասին, որ երեխա որդեգրել ցանկացող 

անձը հիվանդ չէ ՀՀ կառավարության 2005թ. մայիսի 5-ի հ. 517-Ն 

որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված հիվանդություններից որևէ 

մեկով,  

 6. ամուսնության վկայականի պատճենը /եթե ամուսնացած է/,  

 7. երեխայի՝ ամուսիններից մեկի կողմից որդեգրման դեպքում մյուս 

ամուսնու գրավոր համաձայնությունը,  

 8. տեղեկանք որդեգրման պահին մարդու դեմ ուղղված կամ 

հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված ծանր կամ 

առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատվածություն 

չունենալու մասին  

 
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ԵՐԵԽԱ ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ  

/ընտրված երեխա ունենալու դեպքում/  

  

 1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագրի պատճենը/,  

 2. բնակարանային պայմանների և ընտանիքի կազմի մասին տեղեկանք՝ 

տրված բնակության վայրից,  

 3. զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և այլ եկամուտների մասին 

տեղեկանք,  

 4. անձի պատշաճ վարքագծի մասին անձնական երաշխավորություն՝ 

տրված կազմակերպության կամ առնվազն երեք անձանց կողմից,  

 5. բժշկական փաստաթուղթ այն մասին, որ երեխա որդեգրել ցանկացող 

անձը հիվանդ չէ ՀՀ կառավարության 2005թ. մայիսի 5-ի հ. 517-Ն 

որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված հիվանդություններից որևէ 

մեկով,  

 6. ամուսնության վկայականի պատճենը /եթե ամուսնացած է/,  

 7. երեխայի՝ ամուսիններից մեկի կողմից որդեգրման դեպքում մյուս 

ամուսնու գրավոր համաձայնությունը,  

 8. տեղեկանք որդեգրման պահին մարդու դեմ ուղղված կամ 

հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված ծանր կամ 

առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատվածություն 

չունենալու մասին:  

  

 • Երեխայի ծնողների կամ միակ ծնողի գրավոր համաձայնությունը 

որդեգրման տալու վերաբերյալ՝ վավերացված նոտարի կողմից,  

 • երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը,  

 • տեղեկանք երեխայի առողջական վիճակի մասին,  

 • տեղեկանք երեխայի բնակության վայրի և ընտանիքի կազմի 



մասին,  

 • տեղեկանք ծնողների առողջական վիճակի մասին,  

 • երեխայի ծնողների անձնագրերի պատճենները,  

 • տեղեկանք ծնողների աշխատավայրի և աշխատավարձի մասին 

/առկայության դեպքում/:  

 


