
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

  

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

15 փետրվարի 2002 թ. 
ք. Երևան 

N 151 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ (ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ) ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ԼՐԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  
Հիմք ընդունելով «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ 

կետը, հրամայում եմ՝ 
1. Հաստատել պաշարների (նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների) սկզբնական 

հաշվառման փաստաթղթերի և գրանցամատյանների օրինակելի ձևերը (կցվում է)՝ 
«Նյութերի, ապրանքների ընդունման ակտ» (Ձև Պ-1), 
«Նյութերի, ապրանքների ընդունման ժամանակ հայտնաբերված շեղումների ակտ» (Ձև Պ-

1/1), 
«Առանց մատակարարի հաշվի ստացված նյութերի, ապրանքների ընդունման ակտ» (Ձև Պ-

2), 
«Մատակարարի հաշվում չնշված տարայի մուտքագրման ակտ» (Ձև Պ-3), 
«Լիազորագիր» (Ձև Պ-4), 
«Լիազորագիր» (Ձև Պ-4/1), 
«Լիազորագրերի հաշվառման մատյան» (Ձև Պ-5), 
«Մուտքի օրդեր» (Ձև Պ-6), 
«Նյութերի, ապրանքների քանակագումարային հաշվառման քարտ» (Ձև Պ-10), 
«Արագամաշ առարկաների հաշվառման քարտ» (Ձև Պ-11), 
«Պահեստում նյութերի, ապրանքների շարժի հաշվառման մատյան» (Ձև Պ-12), 
«Ապրանքային հաշվետվություն» (Ձև Պ-13), 
«Տարայի հաշվետվություն» (Ձև Պ-14), 
«Ապրանքային պիտակ» (Ձև Պ-15), 
«Հանձնվող փաստաթղթերի ռեեստր» (Ձև Պ-16), 
«Լիմիտային բաց թողնման քարտ» (Ձև Պ-20), 
«Պահանջագիր - բեռնագիր» (Ձև Պ-21), 
«Նյութերի, ապրանքների՝ կազմակերպությունից դուրս բաց թողնման բեռնագիր» (Ձև Պ-30), 
«Նյութերի, ապրանքների ներքին տեղափոխման բեռնագիր» (Ձև Պ-31), 
«Նյութերի, ապրանքների փչացման, վնասվելու, կոտրման ակտ» (Ձև Պ-32), 
«Պաշարների իրացման զուտ արժեքի հաշվարկ» (Ձև Պ-33), 
«Նյութերի, ապրանքների լրացուցիչ մշակման, վերատեսակավորման և 

վերատարայավորման ակտ» (Ձև Պ-34), 
«Արագամաշ առարկաների դուրսգրման ակտ» (Ձև Պ-35), 
«Ապրանքային բեռնագիր» (Ձև Պ-40), 
«Հաշիվ - ապրանքագիր» (Ձև Պ-41), 
«Փաթեթավորման պիտակ» (Ձև Պ-42), 
«Անվանացուցակ» (Ձև Պ-43), 
«Պատվեր» (Ձև Պ-44), 
«Գնորդների պատվերների կատարման հաշվառման մատյան» (Ձև Պ-45): 
2. Հաստատել պաշարների (նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների) սկզբնական 

հաշվառման փաստաթղթերի և գրանցամատյանների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումները 
(կցվում է): 



  
Նախարար Վ. Խաչատրյան 

  

 
Հաստատված է  

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  
նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ ___ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-1 

  
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Փաստաթղթի անվանումը,  
համարը, ամսաթիվը 

Ծախսումի  
բնույթը 

Գումարը Այլ նշումներ 

1 2 3 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Ընդամենը      

Հանձնաժողովի նախագահ _______________ 
պաշտոնը 

  _____________ 
ստորագրությունը 

  _______________ 
անուն ազգանունը 

            
Հանձնաժողովի անդամները  _______________ 

պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

  _____________ 
ստորագրությունը 

_____________ 
ստորագրությունը 

_____________ 
ստորագրությունը 

  _______________ 
անուն ազգանունը 

_______________ 
անուն ազգանունը 

_______________ 
անուն ազգանունը 

Հանձնաժողովի եզրակացությունը__________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
Փոխադրող կազմակերպության (մատակարարի, արտադրողի) ներկայացուցիչը. 

 ______________________  _________________  ________________ 
աշխատանքի վայրը, պաշտոնը                        ստորագրությունը                         անուն ազգանունը 

  
Լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ ____ N ____տրված___ ___ _______ 20  թ. 
  
Ակտը, հավելվածի հետ միասին բաղկացած _______ թերթից, ստացա. 



  
Գլխավոր հաշվապահ __________________   __________________ 

ստորագրությունը                         անուն ազգանունը 
  
Ղեկավարի որոշումը __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
Նյութերը, ապրանքները և տարան պատասխանատու պահպանման ընդունեց՝ 

  
Պահեստապետ __________________   __________________ 

ստորագրությունը                         անուն ազգանունը 
________________________________ 

կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 
________________________________ 

բանկային վավերապայմանները, ՀՎՀՀ 
________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

Հաստատում եմ ________________  ____________  _____________ 
պաշտոնը                     ստորագրությունը             անուն ազգանունը 

  
____ _____________ 20  թ. 

  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

  
Ա Կ Տ  N ______ 

________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Ակտի կազմման հիմքը _________________________________ 

հրամանի, կարգադրության համարը, ամսաթիվը 
  
Նյութերի, ապրանքների ընդունման վայրը _____________________________________ 
Սույն ակտը կազմված է հանձնաժողովի կողմից, որը պարզեց, որ __ _______ 20  թ., համաձայն 
_______________________________________________________________ 

ուղեկցող փաստաթղթերի անվանումը, համարը, ամսաթիվը 
  
___________________________________, նյութերը, ապրանքները մատակարարված են: 

նյութերի, ապրանքների խմբի անվանումը 
  
Մատակարար_______________________________________________________ 

անվանումը,       հեռ. համարը     գտնվելու վայրը 
Արտադրող ________________________________________________________ 

անվանումը,       հեռ. համարը     գտնվելու վայրը 
Փոխադրող ________________________________________________________ 

անվանումը,       հեռ. համարը     գտնվելու վայրը 
Ապահովագրական ընկերություն ___________________________________________ 

անվանումը,       հեռ. համարը     գտնվելու վայրը 
  
Նյութերի, ապրանքների  
մատակարարման պայմանագիր    N _____   ____   __________________ 
            
Հաշիվ - ապրանքագիր N _____   ____   __________________ 20  թ. 
            
Կոմերցիոն ակտ N _____   ____   __________________ 20  թ. 



            
Անասնաբուժական վկայություն N _____   ____   __________________ 20  թ. 
            
Տրանսպորտային բեռնագիր N _____   ____   __________________ 20  թ. 
  
Այլ փաստաթղթեր ____________________________________________________ 

անվանումը, համարը, ամսաթիվը 
  
Մատակարարման եղանակը ______________________________________________ 

տրանսպորտի տեսակը 
  

Նյութերի, ապրանքների ուղարկման ամսաթիվը, ուղարկման վայրի (կայանատեղ, պահեստ և այլն) 
անվանումը________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ամսաթիվը, ժամը 

նյութերի, ապրանքների տեղ  
հասնելու 

նյութերի, ապրանքների ընդունման 

սկիզբը դադարեցումը վերսկսումը ավարտը 

          

          

          

          

          

          

          

հ/հ Նյութերի, ապրանքների Տե- 
սակը 

Սեր- 
տիֆի- 
կատ 

Չափի 
միա- 
վորը 

Ձեռք  
բերման 
արժեքը 

Ձեռք  
բերման 

գինը 

 Մատակարարի փաստաթղթերի համաձայն 

անվա- 
նումը, բնութա- 

գիրը 

ծածկա- 
գիրը 

 քանակը     զանգվածը գու- 
մարը  

առանց  
ԱԱՀ 

ԱԱՀ 
գու- 

մարը 
մեկ փա- 
թեթում 

փաթեթ- 
ների 

բրուտ- 
տո 

նետ- 
տո 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  Տարա                         

                            

                            

Ընդամենը             

   
Փաստացի ընդունված է Շեղումները* (+,-) Այլ 

նշում- 
ներ 

  քանակը զանգվածը գու- 
մարը 

առանց 

ԱԱՀ 
գու- 

մարը 

քանակը զանգվածը գու- 
մարը  
առանց 

ԱԱՀ 
գու- 

մարը 
 մեկ 
փա- 

փա- 
թեթ- 

բրուտ- 
տո 

նետ- 
տո 

մեկ 
փաթե- 

փաթեթ- 
ների 

բրուտ- 
տո 

նետ- 
տո 



թե- 
թում 

ների ԱԱՀ թում ԱԱՀ 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

X           X             
* Նյութերի, ապրանքների ընդունման ժամանակ հայտնաբերված շեղումները ձևակերպվում են առանձին ակտով (Ձև Պ-2): 
  
Նյութերի, ապրանքների, տարայի և փաթեթավորման վիճակը զննման պահին ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Նյութերի, ապրանքների քանակի (զանգվածի) որոշման եղանակը____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Եզրակացություն նյութերի, ապրանքների պակասորդի (ավելցուկի) պատճառների և դրանց առաջացման տեղի (աղբյուրների) 
վերաբերյալ _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ ___ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

Ձև Պ-1/1 
  

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 

__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանում 

  
Ակտի կազմման հիմքը____________________ 

                    (Ձև Պ-1)-ի համարը, կազմման ամսաթիվը 
  

Հաստատում եմ ________________  ____________  _____________ 
պաշտոնը                     ստորագրությունը             անուն ազգանունը 

  
____ _____________ 20  թ. 

  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ  

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԻ 
  

Ա Կ Տ  N ______ 
________________ 



կազմման ամսաթիվը 
    

ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
  

Ամսաթիվը, ժամը 

նշանակման 
կայանատեղ հասնելու 

տրանս- 
պոր- 

տային  
միջոց- 
ների 

բացման 

տրանսպոր- 
տային 

կազմակեր- 
պության 
կողմից 

հանձնման 

ստացողի 
պահեստ մուտքա- 

գրման 

բեռնա- 
թափման 
սկիզբը 

նյութերի, ապրանքների 
ընդունման 

սկիզ- 
բը 

դադա- 
րեցումը 

վերսկը- 
սումը 

ավար- 
տը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱԳՈՆՆԵՐԻ, ԱՎՏՈՖՈՒՐԳՈՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ՝  

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 
  

Նշումներ վագոնների, 
ավտոֆուր- 

գոնների կապարակնքման և 
կապարակնիքի վիճակի 

վերաբերյալ 

Փաթեթ- 
ների  

քանակը 

Փաթեթա- 
վորման  
տեսակը 

Բեռի 
անվանումը, 
վագոնների, 
ավտոֆուր- 

գոնների 
համարները 

Չափի 
միա- 
վորը 

Բեռի բրուտտո 
զանգվածը՝ ըստ 
փաստաթղթերի 

Առաքողի 
հատուկ 

նշումները  
համաձայն 
բեռնագրի 

առաքողի փոխադրողի 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

                

  
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱԳՈՆՆԵՐԻ, ԱՎՏՈՖՈՒՐԳՈՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 

  

  Փաթեթ- 
ների 

քանակը 

Զանգվածը Վագոնների,  
ավտոֆուրգոնների  

բեռնվածության  
աստիճանը 

բրուտտո տարա նետտո 

1 2 3 4 5 6 

Փոխադրողի փաստաթղթերի համաձայն           

Փաստացի մուտք           

Շեղումը (+, -)           

  

հ/հ Նյութերի, Խոտանի Փչացման, վնասման Շեղումներ 



ապրանքների 

անվանումը, 
բնութագիրը 

ծածկա- 
գիրը 

քանակը, 
զանգվածը 

գումարը քանակը, 
զանգվածը 

գումարը պակասորդի ավելցուկի 

քանակը գումարը քանակը գումարը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  
Ստացող կազմակերպության պահեստում նյութերի, ապրանքների պահպանման պայմանները նախքան փաթեթավորման բացելը.___ 
_______________________________________________________________________________________ 
Տեղեկություններ նյութերի, ապրանքների, բեռնաթափման ժամանակ վագոններում, ավտոֆուրգոններում առկա ջերմաստիճանի 
վերաբերյալ C0 _______________________ 
Տարայի և փաթեթավորման վիճակը, փաթեթների, նյութերի, ապրանքների և տարայի դրոշմակնիքը նյութերի, ապրանքների 
արտաքին զննման ժամանակ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Արտաքին դրոշմակնիքի պարունակությունը և այլ տվյալներ, որի հիման վրա կարելի է եզրակացնել, արդյոք նյութերը, ապրանքները 
ստացվել են արտադրողի, թե փոխադրողի փաթեթավորումով _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Տարայի փաթեթավորումը բացելու ամսաթիվը ____ _______________ 20  թ. 
Բեռնված նյութերը, ապրանքները կշռող կազմակերպությունը, կապարակնիքների և տպվածքների սարքինությունը, դրանց 
համապատասխանությունը ուղեկցող փաստաթղթերին ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Ընտրանքային ստուգման համար նյութերի, ապրանքների ընտրման կարգը______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Նյութերի, ապրանքների քանակի որոշումը կատարվել է __________________________________________________ 

կշռելով, փաթեթները հաշվելով, չափելով 
_______________________________________________________________________________________ 

նյութերի, ապրանքների քանակի որոշման վայրը 
  
Նյութերի, ապրանքների կշռումը կատարվել է սարքին կշեռքներով, որոնք ստուգված են սահմանված կարգով: 
Տեղեկություններ կշռող սարքավորումների մասին (կշեռքի տեսակը, զմռսման տարին)_______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Այլ տվյալներ ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Թերությունների (պակասորդի բնույթը, ավելցուկը, որակի անհամապատասխանությունը, խոտանը, ջարդոնը) մանրամասն 
նկարագիրը և հանձնաժողովի կարծիքը դրանց առաջացման պատճառների վերաբերյալ _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Հանձնաժողովի եզրակացությունը ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Հանձնաժողովի բոլոր անդամները զգուշացված են փաստաթղթում իրականությանը չհամապատասխանող տվյալների համար 
ստորագրելու պատասխանատվության վերաբերյալ 

  
Հանձնաժողովի նախագահ _______________ 

աշխատանքի վայրը, պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 
            
Հանձնաժողովի անդամները  _______________ 

աշխատանքի վայրը, պաշտոնը 

_______________ 
աշխատանքի վայրը, պաշտոնը 

_______________ 
աշխատանքի վայրը, պաշտոնը 

 __________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

 ____________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

            
Փոխադրող կազմակերպության (մատա- 
կարարի, արտադրողի) ներկայացուցիչը   

_______________ 
աշխատանքի վայրը, պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 



  
  

Լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ ____ N ____տրված___ ___ _______ 20  թ. 
  
Ակտը, հավելվածի հետ միասին բաղկացած _______ թերթից, ստացա. 
  

Գլխավոր հաշվապահ __________________   __________________ 
ստորագրությունը                         անուն ազգանունը 

  
Ղեկավարի որոշումը __________________________________________________ 

  

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-2 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

Հաստատում եմ ________________  ____________  _____________ 
պաշտոնը                     ստորագրությունը             անուն ազգանունը 

  
____ _____________ 20  թ. 

  
ԱՌԱՆՑ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՀԱՇՎԻ ՍՏԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

  
Ա Կ Տ  N ______ 

________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Մատակարար_______________________________________________________ 

անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը, բանկային վավերապայմանները 
Փոխադրող ________________________________________________________ 

անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը, բանկային վավերապայմանները 
  
Նյութերի, ապրանքների ընդունման վայրը _____________________________________ 
  
Սույն ակտը կազմվեց հանձնաժողովի կողմից, որն ընդունեց նյութերը, ապրանքները հետևյալ 
ուղեկցող փաստաթղթերով_______________________________________________ 

անվանումը, համարը, ամսաթիվը 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
Առաքման կայանատեղ_________________________________________________ 

անվանումը 
  
Փաթեթների քանակը տրանսպորտային փաստաթղթերի համաձայն _____________ 
  
Նյութերի, ապրանքների զանգվածը առաքման կայանատեղում _______________ 
  
Նյութերի, ապրանքների զանգվածը ստացման կայանատեղում _______________ 
  



Կոմերցիոն ակտ N ____ ___ _______ 20 թ. տրված _______________________ կողմից 
տրանսպորտային կազմակերպության անվանումը 

Փաթեթավորման վիճակը ________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

  

հ/հ Նյութերի, 
ապրանքների 

Տե- 
սակը 

Սերտի- 
ֆիկատ 

Չափի 
միա- 
վորը 

Ձեռք 
բերման 
արժեքը 

Ձեռք 
բերման 

գինը 

 Փաստացի ստացված Գումարը 

անվա- 
նումը, 

բնութա- 
գիրը 

ծածկա- 
գիրը 

 քանակը     զանգվածը 

մեկ 
փաթեթում 

փաթեթ- 
ների 

բրուտ- 
տո 

նետտո 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  Տարա                       

                          

Ընդամենը          

  
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

Փաստաթղթի անվանումը, 
համարը, ամսաթիվը 

Ծախսումի բնույթը Գումարը Այլ նշումներ 

1 2 3 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Ընդամենը     

  
Հանձնաժողովի նախագահ _______________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 
            
Հանձնաժողովի անդամներ _______________ 

պաշտոնը 

_______________ 

 __________ 
ստորագրությունը 

__________ 

 ____________ 
անուն ազգանունը 

___________ 



պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

            
Նյութերը, ապրանքները ընդունեց՝  
(պատասխանատու անձ) 
  

_______________ 
պաշտոնը 

  

__________ 
ստորագրությունը 

  

___________ 
անուն ազգանունը 

  

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-3 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

Հաստատում եմ ________________  ____________  _____________ 
պաշտոնը                     ստորագրությունը             անուն ազգանունը 

  
____ _____________ 20  թ. 

  
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ՏԱՐԱՅԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ 

  
Ա Կ Տ  N ______ 

________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Հաշիվ - ապրանքագիր N __ ___ ________ 20  թ. Բեռնագիր N __ ___ ________ 20  թ. 

  
Սույն ակտը կազմվեց հանձնաժողովի կողմից, որը ընդունեց մատակարարի հաշվում ցույց չտրված (գինը 
չնշված) տարան (փաթեթավորման նյութերը) 

  

հ/հ Տարայի Չափի միավորը Քանակը Միավորի արժեքը Գումարը Այլ նշումներ 

անվանումը ծածկա- 
գիրը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

Ընդամենը     X     

  
Հանձնաժողովի բոլոր անդամները զգուշացված են փաստաթղթում իրականությանը չհամապատասխանող 
տվյալների համար ստորագրելու պատասխանատվության վերաբերյալ. 

  
Հանձնաժողովի նախագահ _______________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 
            
Հանձնաժողովի անդամներ _______________ 

պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

 __________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

 ____________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

            
Տարան ընդունեց՝ 
  

_______________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

  

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-4 

  
______________________________ 

(կազմակերպության անվանումը) 
  

Ա Ն Դ Ո Ր Ր Ա Գ Ի Ր 
  
Լիազորագրի համարը ______ 
__ _________ 20  թ.: __ ________ 20  թ.: 

տրված է                       գործում է մինչև 
  
Լիազորագիրը տրված է _________________ 

պաշտոնը 
___________-ին: Ստացա _____________ 

անուն ազգանունը                     ստորագրությունը 
  
Մատակարար _______________________ 

անվանումը 
Հիմքը____________________________ 

պայմանագրի (պատվերի) համարը և ամսաթիվը 
  
Մուտքագրման փաստաթուղթ_____________ 

անվանումը, համարը և ամսաթիվը 
________________________________ 
  
Նշումներ__________________________ 

լիազորագրի փակման վերաբերյալ 

(կ 
տ 
ր 
մ 
ա 
ն 
 

գ 
ի 
ծ 
ը) 

  
___________________________ 

(կազմակերպության անվանումը) 
  

Լ Ի Ա Զ Ո Ր Ա Գ Ի Ր  N____ 
  
Տրված է __ ____ 20 թ.: Գործում է մինչև __ ____ 20 թ.: 

  
______________________________________ 

ակտիվներ ստացողի բանկային վավերապայմանները, գտնվելու վայրը 
  
______________________________________ 
  
Լիազորագիրը տրված է_______ _____________-ին 

պաշտոնը            անուն ազգանունը 

  
անձնագիր ___ N ___տրված ___կողմից __ ____ թ. 
  
ստանալու համար ___________-ից հետևյալ ակտիվները 

         մատակարարի անվանումը 
  
համաձայն_______________________________ 

պայմանագրի (պատվերի) անվանումը, համարը և ամսաթիվը    

  
ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

  



հ/հ Ակտիվների անվանումը, 
բնութագիրը 

Չափի միավորը Քանակը, (թվերով և տառերով) 

1 2 3 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
Հաստատում եմ` ղեկավար _____________   ______________ 
կ.տ.                                                ստորագրությունը            անուն ազգանունը 
  
Գլխավոր հաշվապահ ___________   ___________ Լիազորագիրը ստացա` ____________ 

                     ստորագրությունը           անուն ազգանունը                                                ստորագրությունը   
  

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-4/1 

______________________________ 
(կազմակերպության անվանումը) 

  
Լ Ի Ա Զ Ո Ր Ա Գ Ի Ր  N____ 

  
Տրված է ___ _________________ 20 թ.: Գործում է մինչև ___ ______________ 20 թ.: 

  
_____________________________________________________________________ 

ակտիվներ ստացողի բանկային վավերապայմանները, գտնվելու վայրը 
  
_____________________________________________________________________ 
  
Լիազորագիրը տրված է__________________  _________________-ին 

պաշտոնը                         անուն ազգանունը 

  
անձնագիր _______ N _______տրված _______կողմից ____ ______________ թ-ին, 
  
ստանալու համար _____________________________________-ից հետևյալ ակտիվները 

մատակարարի անվանումը 
  
համաձայն_________________________________________________________ 

պայմանագրի (պատվերի) անվանումը, համարը և ամսաթիվը   

 ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

հ/հ Ակտիվների անվանումը,  
բնութագիրը 

Չափի 
միավորը 

Քանակը, (թվերով և տառերով) 



1 2 3 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Հաստատում եմ` ղեկավար _____________   ______________ 
կ.տ.                                                ստորագրությունը            անուն ազգանունը 
  
Գլխավոր հաշվապահ ___________   ___________ Լիազորագիրը ստացա` ____________ 

                     ստորագրությունը           անուն ազգանունը                                                ստորագրությունը   

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-5 

  
կազմի օրինակը 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 
  

Մ Ա Տ Յ Ա Ն 
ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

  
_______________________ 

ժամանակաշրջան 
  

Մատյանը վարող պատասխանատու անձ ________________  _____________ 
պաշտոնը                      անուն ազգանունը 

Լիազո- 
րագրի 

համարը 

Տրված 
է 

Գոր- 
ծում է 

մինչև    

Անձի 
պաշտոնը 
և անուն 
ազգա- 

նունը, որին 
տրված է 
լիազո- 
րագիրը 

Լիազո- 
րագիրը 

ստացողի 
ստորա- 

գրությունը 

Մատա- 
կարարի 

անվանումը 

Պայմա- 
նագրի 

(պատվերի) 
համարը և 
ամսաթիվը 

Մուտքա- 
գրման 

փաստաթղթի 
անվանումը, 
համարը և 
ամսաթիվը 

Նշումներ 
(լիազորագրի 

փակման 
վերաբերյալ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Ձև Պ-5 մատյանի էջերի օրինակ 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-6 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

ՄՈՒՏՔԻ ՕՐԴԵՐ N ______ 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Մատակարար ___________________   ՈՒղեկցող փաստաթղթերի __________________ 

անվանումը                                                                       անվանումը, համարը և ամսաթիվը 
  

հ/հ Նյութերի, 
ապրանքների 

Չափի  միա- 
վորը 

Քանակը Միավորի 
արժեքը 

Գու- 
մարը 

Անձնագրի 
համարը* 

Պահեստի 
քարտի 
համարը անվանումը, 

բնութագիրը 
ծածկա- 

գիրը 
փաս- 

տաթղթով 
փաստացի 
ընդունված 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    



                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Ընդամենը     X     

  
* Այն լրացվում է թանկարժեք մետաղներ և քարեր պարունակող նյութերի, ապրանքների համար: 
  
Ընդունեց՝ _____ _________ __________Հանձնեց՝ _____ _________ __________ 

 պաշտոնը ստորագրությունը    անուն ազգանունը                    պաշտոնը   ստորագրությունը    անուն ազգանունը 
  

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-10 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը, 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
ՔԱՐՏ N ______ 

________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Նյութերի, ապրանքների ________________________________________________ 

անվանումը, բնութագիրը, չափի միավորը 
  

հ/հ Ամսա- 
թիվը 

Փաստաթղթի Մատա- 
կարարի, 
գնորդի 

անվանումը 

Մուտք Ելք Միավորի 
արժեքը 

Մնացորդը 

համարը ամսա- 
թիվը 

քանա- 
կը 

գումարը* քանա- 
կը 

գումարը* քանա- 
կը 

գումարը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        



                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  
* Սույն սյունակներում է ներառվում նաև նյութերի, ապրանքների միավորի արժեքի վերահաշվարկման արդյունքը: 
  

Քարտը լրացրեց՝ __________ __________ ____________ 
 պաշտոնը        ստորագրությունը     անուն ազգանունը 

  

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-11 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը, 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
  

Ք Ա Ր Տ  N ______ 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Նյութական պատասխանատու անձ__________________________________________ 
  

հ/հ Արագամաշ 
առարկայի 

Տրված է Վերադարձված է Փչացման, 
վնասվելու, 
կոտրման 

ակտի 

Դուրսգրման 
ակտի 

Օգտակար 
ծառայու- 

թյանը 

անվա- 
նումը, 
բնու- 
թա- 
գիրը 

ծածկա- 
գիրը 

ամսա- 
թիվը 

քանա- 
կը 

ստացողի 
ստորա- 

գրու- 
թյունը 

ամսա- 
թիվը 

քանա- 
կը 

պա- 
հեստա- 
պետի 

ստորա- 
գրու- 
թյունը 

հա- 
մարը 

ամսա- 
թիվը 

գնա- 
հատ- 
ված 

փաս- 
տացի հա- 

մարը 
ամսա- 
թիվը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              



                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
Քարտը լրացրեց՝ __________ __________ ____________    ____ _________ 200 թ. 

 պաշտոնը        ստորագրությունը     անուն ազգանունը           
    

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-12 

կազմի օրինակը 
  

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 

__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանում 

  
Մ Ա Տ Յ Ա Ն 

ՊԱՀԵՍՏՈՒՄ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
  

_______________________ 
ժամանակաշրջան 

  
Մատյանը վարող պատասխանատու անձ ________________  _____________ 

պաշտոնը                      անուն ազգանունը 
  
Նյութի, ապրանքի անվանումը ______________________ չափի միավորը ____________ 

հ/հ Փաստաթղթի Մուտք Ելք Մնացորդ Մեկնաբանություն 

համարը ամսաթիվը 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Ձև ԱՌ-12 մատյանի էջերի օրինակ 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 



  
Ձև Պ-13 

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 

__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանում 

  
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N________ 

  
____ ____________ 20  թ.-ից  ____ ____________ 20  թ.-ը 

________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Նյութական պատասխանատու անձ__________________________________________ 

պաշտոնը, անուն ազգանունը, տաբելային համարը 

հ/հ Ապրանքի անվանումը, բնութագիրը Փաստաթղթի Գումարը Հաշվապահության 
նշումներ ամսաթիվը համարը 

1 2 3 4 5 6 

Մնացորդը առ ______ __________  20    թ. 
  

  X 

I. Մուտքեր 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Ընդամենը մուտքագրվել է    X 

II. Ելքեր 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

Ընդամենը ելքագրվել է   
Մնացորդը առ ____ __________  20  թ.  

  

  X 

  X 

Հաշվետվությունն ընդունեց և ստուգեց՝  _____________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

            
Նյութական պատասխանատու անձ  _____________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-14 

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 

__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանում 

  
ՏԱՐԱՅԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N________ 

  
____ ____________ 20  թ.-ից  ____ ____________ 20  թ.-ը 

________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Նյութական պատասխանատու անձ__________________________________________ 

պաշտոնը, անուն ազգանունը, տաբելային համարը 

հ/հ Տարայի 
անվանումը 

Մատակարար Փաստաթղթի Տարայի 

ամսաթիվը համարը քանակը գումարը 

1 2 3 4 5 6 7 

Մնացորդը առ ______ __________  20    թ. 
  

  X 

I. Մուտքեր 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Ընդամենը մուտքագրվել է    X 

II. Ելքեր 

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Ընդամենը ելքագրվել է   
Մնացորդը առ ____ __________  20  թ.  

  

  X 

  X 

Հաշվետվությունն ընդունեց և ստուգեց՝  _____________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

            
Նյութական պատասխանատու անձ  _____________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-15 

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 

__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանում 

  
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱԿ N________ 

________________ 
կազմման ամսաթիվը 

Ապրանքի (արտադրանքի) անվանումը, բնութագիրը   Ծածկագիրը Չափի  
միավորը 

Քանակը 

          

Միավորի արժեքը Գումարը Արտադրության  
ամսաթիվը 

Պահպանման ժամկետը 

        

Ապրանքը ըստ պիտակի ստուգել է կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը 
     _____________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  _____________ 

անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-16 

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 

__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանում 



  
ՀԱՆՁՆՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

Ռ Ե Ե Ս Տ Ր  N________ 
  

____ ____________ 20  թ.-ից  ____ ____________ 20  թ.-ը 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

հ/հ Մատակարարի, գնորդի 
անվանումը 

Փաստաթղթի Նշումներ 

անվանումը համարը ամսաթիվը էջերի 
քանակը 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Ընդամենը      

Փաստաթղթերի քանակը ________________________ բաղկացած______________ էջից 
տառերով 

Փաստաթղթերը հանձնեց՝ ___________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  __________ 
անուն ազգանունը 

  __ _____ 20  թ. 
  

               
Փաստաթղթերն ընդունեց՝ ___________ 

պաշտոնը 
 __________ 

ստորագրությունը 
 __________ 

անուն ազգանունը 
 

__ _____ 20  թ. 
  

                
Փաստաթղթերը ստուգեց՝ ___________   __________   __________   __ _____ 20  թ. 



պաշտոնը ստորագրությունը անուն ազգանունը   

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-20 

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը 

   
ԼԻՄԻՏԱՅԻՆ ԲԱՑ ԹՈՂՆՄԱՆ ՔԱՐՏ N________ 

________________ 
ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ 

Հանձնող _________________________________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը 

Ստացող _________________________________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը 

Բաց թողնման նպատակը _______________________________________________ 
արտադրանքի, աշխատանքի, ծառայության անվանումը 

Նյութերի, ապրանքների Չափի 
միավորը 

Լիմիտը Պահեստի քարտի 
համարը 

Միավորի 
արժեքը 

Գումարը 

անվանումը, 
բնութագիրը 

ծածկա- 
գիրը 

              

  հ/հ Ամսաթիվը Քանակը Լիմիտի 
մնացորդը 

Պահեստապետի 
ստորագրությունը 

Ստացողի  
(վերադարձնողի) 
ստորագրությունը 

1 2 3 4 5 6 

Բաց 
է  

թող- 
նը- 

ված 
(վե- 
րա- 

դարձ- 
ված 

է) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

       Ընդամենը օգտագործված է      

Լիմիտ սահմանող ստորաբաժանման ղեկավար  _________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

            
Նյութեր, ապրանքներ ստացող ստորաբաժանման ղեկավար _________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 
Պահեստապետ ____________ 

ստորագրությունը 
  ____________ 

անուն ազգանունը 
  __ _______ 20  թ. 

  

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-21 

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը 

   
ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ - ԲԵՌՆԱԳԻՐ N_______ 

________________ 
ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ 

Հանձնող ______________________ Ստացող (պահանջող)______________________ 
անվանումը                                                                                       անվանումը 

հ/հ Նյութերի, 
ապրանքների 

Չափի  միավորը Քանակը Միա- 
վորի 

արժեքը 

Գումարը Պահեստի 
քարտի 
համարը անվանումը, 

բնութագիրը 
ծածկա- 

գիրը 
պահանջ- 

ված է 
թույլա- 
տրված 

է 

բաց 
է   թողնված 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Ընդամենը       

Թույլատրեց՝ ___________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ____________ 
անուն ազգանունը 

           
Բաց թողեց՝ ___________ 

պաշտոնը 
 __________ 

ստորագրությունը 
 ____________ 

անուն ազգանունը 
            



Ստացավ՝ ___________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ____________ 
անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-30 

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը 
  

Առաքման գիրք N ____ էջ ____ տող ______ 
  

ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ՝ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲԱՑ ԹՈՂՆՄԱՆ 
Բ Ե Ռ Ն Ա Գ Ի Ր  N_______ 

________________ 
կազմման ամսաթիվը 

Ստացող ______________________  Փոխադրող ____________________________ 
անվանումը                                                                                       անվանումը 

Հիմքը _______________________ 
                   անվանումը  

հ/հ Նյութերի, 
ապրանքների 

Չափի  միավորը Քանակը Միավորի 
արժեքը 

Գումարը Անձնագրի 
համարը* 

Պահեստի 
քարտի 
համարը 

անվանումը, 
բնութագիրը 

ծածկա- 
գիրը 

ըստ 
փաստաթղթի 
հարկավոր է 
բաց թողնել 

փաստացի 
բաց է 

թողնված 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Ընդամենը       X     
* Այն լրացվում է թանկարժեք մետաղներ և քարեր պարունակող նյութերի, ապրանքների համար: 
  
Ընդամենը բաց է թողնված _________անվանումը նյութեր, ապրանքներ ____________ դրամի: 

                           քանակը տառերով                                                              գումարը տառերով 
Բաց թողումը թույլատրեց՝ ___________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ____________ 

անուն ազգանունը 
           
Բաց թողեց՝ ___________ 

պաշտոնը 
 __________ 

ստորագրությունը 
 ____________ 

անուն ազգանունը 
            
Գլխավոր հաշվապահ` 

  
 __________ 

ստորագրությունը 
 ____________ 

անուն ազգանունը 
            



Ստացավ՝ ___________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ____________ 
անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-31 

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 

   
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ 

  
Բ Ե Ռ Ն Ա Գ Ի Ր  N_______ 

________________ 
ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ 

Հանձնող ________________________ Ստացող ___________________________ 
       կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը                   կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը 

հ/հ Նյութերի, ապրանքների Տեսակը Չափի 
միա- 
վորը 

Բաց է թողնված Միավորի 
արժեքը 

Գումարը 

անվանումը, 
բնութագիրը 

ծածկա- 
գիրը 

քանակը զանգվածը 

մեկ 
փաթե- 
թում 

փաթեթ- 
ների 

ընդա- 
մենը 

բրուտ- 
տո 

նետտո 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Ընդամենը           X   
___________ ______________ ________________ բաց թողեց՝ ____________________________________ 

պաշտոնը       ստորագրությունը     անուն ազգանունը                                       գումարը 
  
_______դրամի նյութեր, ապրանքներ ըստ քանակի և պատշաճ որակի: Ստացավ՝ ________________________________ 

տառերով                                                                                                պաշտոնը   ստորագրությունը  անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-32 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 



__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանում 

  
Հաստատում եմ ________________  ____________  _____________ 

պաշտոնը                     ստորագրությունը             անուն ազգանունը 
  

____ _____________ 20  թ. 
  

ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՉԱՑՄԱՆ, ՎՆԱՍՎԵԼՈՒ, ԿՈՏՐՄԱՆ 
  

Ա Կ Տ  N ______ 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Մատակարար_______________________________________________________ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը 
  
Հանձնաժողովը կատարեց __________________________________հետևանքով փչացած, 

պատճառը 
վնասված, կոտրված նյութերի, ապրանքների ստուգում և պարզեց. 

  

հ/հ Նյութերի, 
ապրանքների 

Չափի 
միա- 
վորը 

Տե- 
սակը 

Քա- 
նակը 

Միա- 
վորի 

արժե- 
քը 

Գու- 
մարը 

Ենթակա է դուրս գրման 
(արժեքի իջեցման) 

Արժեքի 
իջեց- 

ման տո- 
կոսը 

  

անվա- 
նումը, 
բնու- 
թագի- 

րը 

ծածկա- 
գիրը 

քա- 
նակը 

նոր 
ար- 
ժեքը 

գումարը 
ըստ 
նոր 

արժեքի 

իջեց- 
ման 
գու- 

մարը 

Թերու- 
թյուն- 
ների 
բնու- 

թագիրը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



                            

                            

Ընդամենը     X     X       

Փչացման, վնասվելու, կոտրման մեղավորներ են հանդիսանում_________________________ 
պաշտոնը, անուն ազգանունը 

_______________________________________________________________ 
  
Դուրս չգրված նյութերի, ապրանքների հաշվեկշռային արժեքի իջեցման գումարը _____________ 
____________________________________________________________դրամ 

տառերով 
Դուրս գրված նյութերի, ապրանքների հաշվեկշռային արժեքը______________________դրամ 

տառերով 
Հանձնաժողովի եզրակացությունը՝ վերը նշված նյութերը, ապրանքները   դուրս գրել, արժեքը իջեցնել  

թողնել ճիշտը 
և նյութերի, ապրանքների փչացման, վնասվելու, կոտրման գումարը վերագրել_______________ 

թողնել ճիշտը                                                      նշել աղբյուրը (ծախսային հաշիվ, 
_______________________________________________________________ 
մեղավոր անձ) 
  
Մուտքագրել պիտանի թափոնը (ջարդոնը). 

հ/հ Պիտանի թափոնի (ջարդոնի) Չափի 
միավորը 

Քանակը Միավորի 
արժեքը 

Գումարը Մուտքի օրդերի 

անվանումը, 
բնութագիրը 

ծածկա- 
գիրը 

համարը ամսա- 
թիվը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Ընդամենը    X     

Մուտքագրվում է _______________________________ դրամի պիտանի թափոն (ջարդոն) 
գումարը տառերով 

Մնացած__________________________________ դրամի ոչ պիտանի թափոնը (ջարդոնը) 
                           գումարը տառերով 

հանձնաժողովի ներկայությամբ ոչնչացված են կամ ուղարկված են թափոնի հավաքատեղ՝ 
____ ______________ 20  թ. N ________ բեռնագրի համաձայն: 
  
Կից փաստաթղթեր____________________________________________________ 

(տեղեկանք, թերությունների ակտ և այլն) 
  
Հանձնաժողովի բոլոր անդամները զգուշացված են փաստաթղթում իրականությանը 
չհամապատասխանող տվյալների համար ստորագրելու պատասխանատվության վերաբերյալ. 
Հանձնաժողովի նախագահ _______________   __________   ___________ 



պաշտոնը ստորագրությունը անուն ազգանունը 
            
Հանձնաժողովի անդամներ  _______________ 

պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

 __________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

 ____________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-33 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը 
  

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԶՈՒՏ ԱՐԺԵՔԻ 
  

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ  N ______ 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ առկա պաշարները, ինչպես նաև 
դրանց իրացման շուկան, պարզեց. 

  

հ/հ Պաշար- 
ների 

տեսակի 
անվանումը 

Պաշար- 
ների 

ինքնար- 
ժեքը 

Վաճառքի 
ձևա- 

վորվող 
գինը 

Համալրման 
ծախսում- 

ները 

Վաճառքի 
կազմա- 

կերպման 
ծախսում- 

ները 

Իրացման 
զուտ 

արժեք 

Ինքնար- 
ժեքի և 

իրացման 
զուտ 

արժեքի 
տարբե- 
րությունը 

Ինքնար- 
ժեքի՝ 

իրացման 
զուտ 

արժեքը 
գերա- 

զանցող 
մասով 

նախկինում 
ճանաչված 
գումարներ 

Ինքնարժեքի 
և իրացման 

զուտ արժեքի 
տարբե- 
րության 

գծով 
ճանաչման 

ենթակա 
գումար 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



                    

                    

Հաշվարկը կատարեց _______________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

___ ________ 20  թ. 
Հանձնաժողովի նախագահ _______________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 
            
Հանձնաժողովի անդամներ  _______________ 

պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

 __________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

 ____________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-34 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  
Ակտի կազմման հիմքը    հրաման, կարգադրություն    

                           թողնել ճիշտը 
  

Հաստատում եմ ________________  ____________  _____________ 
պաշտոնը                     ստորագրությունը             անուն ազգանունը 

  
____ _____________ 20  թ. 

  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՎԵՐԱՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ, 

ՎԵՐԱՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ  
  

Ա Կ Տ  N ______ 
________________ 

ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ 
  
ՍՈՒՅՆ ԱԿՏԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է ___________________ ՓԱՍՏԱԹՂԹՈՎ ___ __________ 20  Թ-ԻՆ 

  ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՀԱՄԱՐԸ, ԱՄՍԱԹԻՎԸ 
  
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻՑ ________________________________ ՍՏԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 

                        ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՀԱՍՑԵՆ, ՀԵՌԱԽՈՍԻ ՀԱՄԱՐԸ 
  
   ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՎԵՐԱՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ, ՎԵՐԱՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ     ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ: 

                                 ԹՈՂՆԵԼ ՃԻՇՏԸ 
  

հ/հ Նյութի, ապրանքի Չափի 
միա- 
վորը 

Հանձնված է ______________________ 
գործողության անվանումը 

անվանումը,  
բնութագիրը 

ծածկա- 
գիրը 

տեսակը քանակը զանգվածը 

մեկ  
փաթեթում 

փաթեթ- 
ների 

ընդա- 
մենը 

բրուտտո նետտո 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Ընդամենը           

    

Ստացված է __________________________ 
գործողության անվանումը 

Միավորի 
արժեքը 

Կորուստների  
(թափոնների) 

տեսակը քանակը զանգվածը քանակը գումարը 

մեկ 
փաթեթում 

փաթեթ- 
ների 

ընդա- 
մենը 

բրուտ- 
տո 

նետտո մաքրա- 
մշակումից 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

X X           X     

Պահպանման պայմանները_______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
Թափոնների առաջացման պատճառները ______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
Թափոնները ենթակա են ________________________________________________ 

նշել մանրամասնորեն 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
Հանձնաժողովի բոլոր անդամները նախազգուշացված են իրականությանը չհամապատասխանող 
տվյալների դիմաց ստորագրելու պատասխանատվության վերաբերյալ. 
Հանձնաժողովի նախագահ _______________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 
            
Հանձնաժողովի անդամներ  _______________ 

պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

 __________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

 ____________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 



_______________ քանակությամբ ապրանք ընդունեց պատասխանատու պահպանության: 
տառերով 

Պահեստապետ ______________ 
ստորագրությունը 

_______________ 
անուն ազգանունը 

 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-35 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը,     գտնվելու վայրը, 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

Հաստատում եմ ________________  ____________  _____________ 
պաշտոնը                     ստորագրությունը             անուն ազգանունը 

  
____ _____________ 20  թ. 

  
ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ  

  
Ա Կ Տ  N ______ 

________________ 
ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ 

  
____ _____________ 20  Թ. N ________ ՀՐԱՄԱՆՈՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԶՆՆԵՑ 
_____________ 20  Թ.-ԻՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ՝ ԴՐԱՆՔ 
ՃԱՆԱՉԵԼՈՎ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ԵՒ ԴՈՒՐՍ ԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ 

  

հ/հ Արագամաշ  
առարկայի 

Չափի 
միա- 
վորը 

Քանակը Մուտքա- 
գրման 
ամսա- 
թիվը 

Միավորի 
արժեքը 

Գումարը Օգտակար 
ծառայությանը 

Դուրսգրման 
պատճառը 

անվա- 
նումը, 
բնու- 
թագի- 

րը 

ծածկա- 
գիրը 

գույ- 
քային 

համարը 

գնահատ- 
ված 

փաս- 
տացի 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



                        

                        

                        

                        

Ընդամենը     X X     

Առարկաների ընդհանուր քանակը __________________________________________ 
տառերով 

Այլ նշումներ _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
Ակտում թվարկված առարկաները հանձնաժողովի ներկայությամբ վերածվել են թափոնի, որը պիտանի է 
և ենթակա է մուտքագրման. 

հ/հ Պիտանի թափոնի Չափի  
միավորը 

Քանակը Միավորի 
արժեքը 

Գումարը Պահեստի 
քարտի 
համարը 

անվանումը, 
բնութագիրը 

ծածկա- 
գիրը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Ընդամենը     X     

Թափոնը, որը ենթակա չէ հաշվառման, ոչնչացված է. 
Հանձնաժողովի նախագահ _______________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 
            
Հանձնաժողովի անդամները _______________ 

պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

_______________ 
պաշտոնը 

 __________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

__________ 
ստորագրությունը 

 ____________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

___________ 
անուն ազգանունը 

Պիտանի թափոնը հանձնված է ____ _____________ 20  թ. N ____ բեռնագրով: 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-40 

  
__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը, հեռախոսի համարը, գտնվելու վայրը 
__________________________________ 

բանկային վավերապայմանները, ՀՎՀՀ-ն 
__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը, գտնվելու վայրը 



  
Տրանսպորտային բեռնագիր N     ___ _________ 20  թ. Առաքման գիրք N__ էջ __ տող _____ 
  

Ա Պ Ր Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն  Բ Ե Ռ Ն Ա Գ Ի Ր  N ______ 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Ստացող __________________________________________________________ 

կազմակերպության անվանումը, հեռախոսի համարը, բանկային վավերապայմանները, ՀՎՀՀ-ն, գտնվելու վայրը 
  
Փոխադրող ________________________________________________________ 

կազմակերպության անվանումը, հեռախոսի համարը, բանկային վավերապայմանները, ՀՎՀՀ-ն, գտնվելու վայրը 
  
Հիմքը ___________________________________________________________ 

պայմանագիր, պատվեր 
  

հ/հ Ապրանքի Չափի 
միավորը 

Փաթեթա- 
վորման 
տեսակը 

Քանակը Միավորի 
գինը 

Գումարը 

անվանումը, 
բնութագիրը 

ծածկա- 
գիրը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Ընդամենը առանց ԱԱՀ  
ԱԱՀ  

Ընդամենը   

  

  

  

Բեռնագիրն ունի _________________ էջ և _____________ տող հերթական գրանցումներ: 
                            տառերով                                     տառերով 

  
Բեռի զանգվածը (նետտո) _____________________________ Բեռի զանգվածը (բրուտտո) 

տառերով 
  
_____________________ Փաթեթների քանակը_____________________________ 

տառերով                                                                                                  տառերով 
  
Հավելված՝_____________________________________ էջ: Ընդամենը բաց է թողնված 

                      (անձնագիր, սերտիֆիկատ և այլն (տառերով)) 
  
___________________________________________ դրամի ապրանք (արտադրանք): 

գումարը տառերով 
  
___ ___________ 20  թ. N _____ լիազորագրի համաձայն՝ տրված __________________ 



ում, ում կողմից (պաշտոնը, անուն ազգանունը, կազմակերպությունը) 
Բաց թողումը թույլատրեց՝                         կ.տ    Բեռն ընդունեց՝                     կ.տ 

_______ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

    _______ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

    
Բաց թողեց՝  Բեռը ստացավ՝ 

_______ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

    _______ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-41 

  
__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը 
__________________________________ 

բանկային վավերապայմանները, ՀՎՀՀ-ն 
__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը, գտնվելու վայրը 
  

Առաքման գիրք N__ էջ __ տող _____ 
  

Հ Ա Շ Ի Վ - Ա Պ Ր Ա Ն Ք Ա Գ Ի Ր  N ______ 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Ստացող __________________________________________________________ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը 
  
_______________________________________________________________ 

բանկային վավերապայմանները, ՀՎՀՀ-ն 
  
Հիմքը ___________________________________________________________ 

պայմանագիր, պատվեր 
Լրացումներ _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

  

հ/հ Ապրանքի (ծառայության) 
անվանումը, բնութագիրը 

Չափի 
միավորը 

Քանակը Միավորի 
գինը 

Գումարը 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

Ընդամենը առանց ԱԱՀ  
ԱԱՀ  

Ընդամենը   

  

  

  

Ընդամենը _____________________________________________________ դրամ 
գումարը տառերով 

Հաշիվ - ապրանքագիրը ունի __________________________________________ էջ և 
տառերով 

պարունակում է ___________________________________ տող հերթական գրանցումներ 
տառերով 

Վաճառող 

կ.տ 

  Ստացող 

կ.տ 
_______ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

    _______ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

    
_______ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

    _______ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-42 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

Փ Ա Թ Ե Թ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Պ Ի Տ Ա Կ  N ______ 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

 

Սերտիֆիկատ Նյութի, ապրանքի  
իրացման ժամկետը 

(մինչև) 
համարը գործողության ժամկետը 

սկիզբը ավարտը 

        

h/h 
Ապրանքի (արտադրանքի) անվանումը, բնութագիրը Չափի  

միավորը 
Քանակը Զանգվածը 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

Ընդամենը       

Փաթեթավորող    __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

            
Ստուգված է _______________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 
            
Նյութական պատասխանատու անձ _______________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ____________ 

անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-43 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ  N ______ 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  

հ/հ Ապրանքների 
(արտադրանքի) 

խմբի անվանումը, 
բնութագիրը 

Փաթեթավորման պիտակի 
համարը (համարները) 

Փաթեթավորման 
տեսակը 

Փաթեթների 
քանակը 

Զանգվածը 

բրուտտո նետտո 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

Ընդամենը         

Փաթեթների քանակը _______________________________________________ հատ 
տառերով 

Զանգվածը (բրուտտո) _______________________________________________ կգ 
տառերով 

Զանգվածը (նետտո) _________________________________________________կգ 
տառերով 

Նյութական պատասխանատու անձ  _______________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

            
Փաթեթավորված ապրանքը ստացավ՝ 
Վարորդ 

_______________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

            
Էքսպեդիտոր _______________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ____________ 

անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-44 

  
__________________________________ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը 
__________________________________ 

կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

Պ Ա Տ Վ Ե Ր  N ______ 
________________ 
կազմման ամսաթիվը 

  
Պատվիրատու ______________________________________________________ 

անուն ազգանունը, գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը 
Պատվերն ընդունեց _________  _____________  ______________ 

պաշտոնը            ստորագրությունը                  անուն ազգանունը 
Պատվերը հանձնված է ________________________________________ 

անուն ազգանունը, տաբելային համարը 
Պատրաստել ____________ ժամին ____ _______________ 20  թ. 
Տեղ հասցնելու եղանակը _________________ ժամը _______ ____ __________ 20  թ. 

(պատվիրատուի կամ պատվեր կատարողի միջոցով)                       
  
  

հ/հ Ապրանքի Տեսակը Չափի 
միավորը 

Քանակը Միավորի 
գինը 

Գումարը 

անվանումը, 
բնութագիրը 

ծածկա- 
գիրը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                

                

Ընդամենը  
Ծառայության արժեքը  

Ընդամենը   

  

  

  

Գումարը ______________________________________________________դրամ 
տառերով 

Հաշվարկը ստուգեց՝  _______________ 
պաշտոնը 

  __________ 
ստորագրությունը 

  ___________ 
անուն ազգանունը 

            
Ընտրված ապրանքը ստուգեց հսկիչ - փաթեթավորողը   __________ 

ստորագրությունը 
  ___________ 

անուն ազգանունը 
            
Ապրանքը հանձնեց՝ _______________ 

պաշտոնը 
  __________ 

ստորագրությունը 
  ____________ 

անուն ազգանունը 
Պատվիրատուն վճարեց պատվերի գումարը _________________ 

պատվիրատուի ստորագրությունը 
Գումարը ____________   ______________________________________ դրամի 

            թվերով                                    տառերով 
չափով ստացավ՝  _________  _____________  _________________ 

պաշտոնը            ստորագրությունը                  անուն ազգանունը 

  

Հաստատված է  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարության ___ ________200__ թ.  
թիվ __ հրամանով որպես օրինակելի ձև 

  
Ձև Պ-45 

  
կազմի օրինակը 

__________________________________ 
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը 

__________________________________ 
կառուցվածքային ստորաբաժանում 
  

Մ Ա Տ Յ Ա Ն 
  

ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
_______________________ 

ժամանակաշրջան 
  

Մատյանը վարող պատասխանատու անձ ___________ _______________ 
պաշտոնը         անուն ազգանունը 

  

Պատվերի Ապրանքների 
արժեքը 

Ծառա- 
յության 
արժեքը 

Պատվերի 
գումարը 

Պատվերի 
պատ- 
րաստ- 

ման 
ժամ- 
կետը 

Պատվերը կատարողի 

հա- 
մարը 

ամսա- 
թիվը 

ստորագրությունը անուն 
ազգա- 
նունը 

պատվերի  ստացման 
պահին 

պատվերը  էքսպեդիտորին 
հանձնելու 

պահին 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Ձև Պ-45 մատյանի էջերի օրինակ 
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ (ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ) ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

  
Սույն ցուցումները նպատակ ունեն օժանդակելու նյութերի, ապրանքների և արագամաշ 

առարկաների սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի և գրանցամատյանների օրինակելի 
ձևերի լրացմանը: Այս ձևերը նախատեսված են կազմակերպություններում նյութերի, 
ապրանքների և արագամաշ առարկաների գծով գործառնությունների փաստաթղթավորման 
համար: Այս ձևերը և սույն ցուցումները կիրառման համար պարտադիր չեն, և 
կազմակերպությունները, ելնելով իրենց գործունեության առանձնահատկություններից, կարող 
են, օրենսդրության շրջանակներում, սահմանել և օգտագործել սկզբնական հաշվառման 
փաստաթղթերի և գրանցամատյանների այլ ձևեր, փոփոխություններ կատարել ներկայացված 
ձևերում (ավելացնել նոր դաշտեր, հանել չօգտագործվող դաշտերը, փոփոխել դրանց չափերը), 
կամ փոփոխել սույն ցուցումներով նախատեսված փաստաթղթերի կիրառման ոլորտը և 
լրացման կարգը: 

  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏ (ՁԵՎ Պ-1) 

  



Նյութերի, ապրանքների ընդունման ակտը (Ձև Պ-1) նախատեսված է նյութերի, 
ապրանքների, արագամաշ առարկաների՝ կազմակերպության պահեստ (անհրաժեշտության 
դեպքում նաև այլ կառուցվածքային ստորաբաժանում՝ պատասխանատու պահպանման) 
մուտքագրման փաստաթղթավորման, ինչպես նաև մուտքագրվող նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների որակի, քանակության, զանգվածի և կոմպլեկտավորվածության՝ 
պայմանագրի պայմաններին համապատասխանության ստուգման համար: Այս փաստաթուղթը 
կազմվում է կազմակերպության ղեկավարի հրամանով այդ նպատակով ստեղծված մշտական 
կամ ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից, որը կատարում (կարգավորում) է նյութերի, 
ապրանքների, արագամաշ առարկաների՝ պահեստ (կառուցվածքային ստորաբաժանում) 
մուտքագրման գործընթացը: Կազմվող ակտի օրինակների քանակը որոշվում է ըստ 
անհրաժեշտության (օրինակ՝ կարիք կա արդյոք օրինակներ ուղարկել մատակարարին, 
արտադրողին կամ փոխադրողին), սակայն առնվազն կազմվում է 2 օրինակ, որոնցից առաջինը 
նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների հետ փոխանցվում է պահեստ, իսկ երկրորդը՝ 
հաշվապահություն: 

Նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների ընդունման ժամանակ հայտնաբերված 
շեղումները ձևակերպվում են առանձին ակտով (Ձև Պ-2): 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է ակտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, բանկային վավերապայմանները, հարկ 
վճարողի հաշվառման համարը, կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը (ծածկագիրը): 

  
Այնուհետև լրացվում են տեղեկություններ մատակարարի, արտադրողի, փոխադրողի, 

ապահովագրական ընկերության, մատակարարման պայմանագրի, հաշիվ-ապրանքագրի, 
կոմերցիոն ակտի, անասնաբուժական վկայության, տրանսպորտային բեռնագրի, 
մատակարարման եղանակի, նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների ուղարկման 
վերաբերյալ: 

  
1-ին աղյուսակում լրացվում են ապրանքների (հումքի, նյութերի) ստացման 

ժամանակացույցին վերաբերող տվյալներ՝ նշելով նյութերի, ապրանքների, արագամաշ 
առարկաների տեղ հասցնելու, հանձնաժողովի կողմից ընդունման սկզբի, դադարեցման, 
վերսկսման և ավարտի ամսաթվերը և ժամերը: 

  
2-րդ աղյուսակում լրացվում են մուտքագրվող նյութերին, ապրանքներին, արագամաշ 

առարկաներին, ինչպես նաև տարային վերաբերող տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ նյութի, ապրանքի, արագամաշ առարկայի կամ տարայի հերթական 

համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ տեսակը, 
● 5-րդ սյունակում՝ սերտիֆիկատի (փաստաթուղթ, որը հավաստում է ընդունվող նյութերի, 

ապրանքների, արագամաշ առարկաների որակը ընդունված ստանդարտներին 
համապատասխան) վավերապայմանները, 

● 6-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 7-րդ սյունակում՝ ձեռք բերման արժեքը, 
● 8-րդ սյունակում՝ ձեռք բերման գինը, 
● 9-րդ և 10-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար մատակարարի փաստաթղթերի 

համաձայն քանակը մեկ փաթեթում և փաթեթների քանակը, 
● 11-րդ և 12-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար մատակարարի փաստաթղթերի 

համաձայն բրուտտո և նետտո զանգվածները, 
● 13-րդ սյունակում՝ մատակարարի փաստաթղթերի համաձայն գումարը առանց ավելացված 

արժեքի հարկի, 
● 14-րդ սյունակում՝ մատակարարի փաստաթղթերի համաձայն հաշվանցման ենթակա 

ավելացված արժեքի հարկի գումարը, 



● 15-րդ և 16-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար փաստացի ընդունված քանակը 
մեկ փաթեթում և փաթեթների քանակը, 

● 17-րդ և 18-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար փաստացի ընդունված բրուտտո և 
նետտո զանգվածները, 

● 19-րդ սյունակում՝ փաստացի ընդունվածների գծով գումարը առանց ավելացված արժեքի 
հարկի, 

● 20-րդ սյունակում՝ փաստացի ընդունվածների գծով հաշվանցման ենթակա ավելացված 
արժեքի հարկի գումարը, 

● 21-րդ և 22-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար մեկ փաթեթում քանակի գծով և 
փաթեթների քանակի գծով հայտնաբերված շեղումները (սյունակ 9 - սյունակ 15 և սյունակ 10 - 
սյունակ 16), 

● 23-րդ և 24-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար բրուտտո և նետտո զանգվածների 
գծով հայտնաբերված շեղումները (սյունակ 11 - սյունակ 17 և սյունակ 12 - սյունակ 18), 

● 25-րդ սյունակում՝ գումարի (առանց ավելացված արժեքի հարկի) գծով հայտնաբերված 
շեղումները (սյունակ 13 - սյունակ 19), 

● 26-րդ սյունակում՝ հաշվանցման ենթակա ավելացված արժեքի հարկի գումարների գծով 
հայտնաբերված շեղումները (սյունակ 14 - սյունակ 20), 

● 27-րդ սյունակում՝ այլ նշումներ: 
  
Այնուհետև լրացվում են տեղեկություններ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների 

և տարայի փաթեթավորման վիճակի, դրանց քանակի (զանգվածի) որոշման եղանակի 
վերաբերյալ, ինչպես նաև հանձնաժողովի եզրակացությունը պակասորդի (ավելցուկի) 
առաջացման պատճառների և տեղի վերաբերյալ: 

  
Նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների ձեռք բերման ծախսումների վերաբերյալ 

տեղեկանքում լրացվում են նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների ձեռք բերման 
հետ կապված ծախսումները: Այդ ծախսումները, բաշխվելով ըստ նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների, գումարվում են ձեռք բերման գնին (2-րդ աղյուսակի 8-րդ սյունակ)՝ 
ձևավորելով ձեռք բերման արժեքը (2-րդ աղյուսակի 7-րդ սյունակ): Տեղեկանքում լրացվում են՝ 

● 1-ին սյունակում՝ ծախսումը հիմնավորող փաստաթղթի (հաշիվ-ապրանքագիր, 
աշխատանքների ընդունման ակտ և այլն) վավերապայմանները, 

● 2-րդ սյունակում՝ ծախսումի բնույթը (տրանսպորտային, ապահովագրական ծախսումներ, 
մաքսատուրքեր, մաքսավճարներ, չհաշվանցվող ԱԱՀ և այլն), 

● 3-րդ սյունակում՝ գումարը, 
● 4-րդ սյունակում՝ այլ նշումներ (մասնավորապես, եթե ստացված նյութերի, ապրանքների, 

արագամաշ առարկաների փաստացի և փաստաթղթում նշված քանակը չի 
համապատասխանում՝ այդ ծախսումների բաշխման վերաբերյալ տեղեկատվություն): 

  
Այնուհետև լրացվում է հանձնաժողովի եզրակացությունը և ղեկավարի որոշումը (նյութերը, 

ապրանքները, արագամաշ առարկաները ընդունելու կամ չընդունելու վերաբերյալ): 
  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՏ 

(ՁԵՎ Պ-1/1) 
  
Նյութերի, ապրանքների ընդունման ժամանակ հայտնաբերված շեղումների ակտը (Ձև Պ-1/1) 

նախատեսված է ընդունվող նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների քանակի և 
որակի գծով մատակարարի ուղեկցող փաստաթղթերից և մատակարարման պայմանագրից 
առկա շեղումների փաստաթղթավորման համար: Այն հանդիսանում է իրավական հիմք 
փոխադրողին կամ մատակարարին բողոքարկում ներկայացնելու համար, եթե պայմանագրով 
այլ բան նախատեսված չէ: Շեղումների արձանագրմանը և փաստաթղթի կազմմանը մասնակցում 
է նաև մատակարարի (փոխադրողի կամ արտադրողի) ներկայացուցիչը: Ակտի կազմմանը 
կարող է մասնակցել նաև մեկ այլ կազմակերպության փորձագետ, եթե դա նախատեսված է 
մատակարարման պայմանագրով: Կազմվող ակտի օրինակների քանակը որոշվում է ըստ 



անհրաժեշտության (օրինակ՝ կարիք կա արդյոք օրինակներ ուղարկել մատակարարին, 
արտադրողին կամ փոխադրողին), սակայն առնվազն կազմվում է 2 օրինակ, որոնցից առաջինը 
ապրանքների (հումքի, նյութերի) հետ փոխանցվում է պահեստ, իսկ երկրորդը՝ 
հաշվապահություն: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է ակտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, կառուցվածքային ստորաբաժանման 
անվանումը (ծածկագիրը), ակտի կազմման հիմք հանդիսացող նյութերի, ապրանքների 
ընդունման ակտի (Ձև Պ-1) վավերապայմանները: 

  
1-ին աղյուսակում լրացվում են նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների 

ստացման ժամանակացույցին վերաբերող տվյալներ՝ նշելով նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների՝ նշանակման կայանատեղ հասնելու, համապատասխան 
տրանսպորտային միջոցների բացման, տրասնպորտային կազմակերպության կողմից ստացողին 
հանձնման, ստացողի պահեստ մուտքագրման, բեռնաթափման սկզբի, նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների ընդունման սկզբի, դադարեցման, վերսկսման և ավարտի ամսաթվերը 
և ժամերը: 

  
2-րդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ վագոնների, ավտոֆուրգոնների վիճակի 

մասին՝ համաձայն ուղեկցող փաստաթղթերի, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ նշումներ վագոնների, ավտոֆուրգոնների կապարակնքման 

(կապարակնքված է, թե ոչ) և կապարակնիքի վիճակի վերաբերյալ (վնասված է, թե ոչ, բացված 
է, թե ոչ), 

● 2-րդ սյունակում՝ փաթեթների քանակը, 
● 3-րդ սյունակում՝ փաթեթավորման տեսակը (արկղ, հակ, տուփ և այլն), 
● 4-րդ սյունակում՝ բեռի անվանումը կամ վագոնների, ավտոֆուրգոնների համարները, 
● 5-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 6-րդ և 7-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար բեռի բրուտտո զանգվածը ըստ 

առաքողի և փոխադրողի փաստաթղթերի, 
● 8-րդ սյունակում՝ առաքողի հատուկ նշումները համաձայն բեռնագրի: 
  
3-րդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ վագոնների, ավտոֆուրգոնների փաստացի 

վիճակի մասին՝ 1-ին տողում նշելով տվյալները փոխադրողի փաստաթղթերի համաձայն, 2-րդ 
տողում՝ փաստացի մուտքը, 3-րդ տողում՝ շեղումները, ընդ որում՝ 

● 2-րդ սյունակում՝ փաթեթների քանակը, 
● 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար բրուտտո, տարայի և նետտո 

զանգվածները, 
● 6-րդ սյունակում՝ վագոնների, ավտոֆուրգոնների բեռնվածության աստիճանը: 
  
4-րդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ 

առարկաների խոտանի և փչացումների ու վնասումների վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ նյութի, ապրանքի, արագամաշ առարկայի հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ և 5-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար խոտանի քանակը (զանգվածը) և 

գումարը, 
● 6-րդ և 7-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար փչացած (վնասված) ապրանքի 

(հումքի, նյութի) քանակը (զանգվածը) և գումարը, 
● 8-րդ և 9-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար պակասորդի քանակը (զանգվածը) և 

գումարը, 
● 10-րդ և 11-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար ավելցուկի քանակը (զանգվածը) և 

գումարը: 
  



Այնուհետև լրացվում են տեղեկություններ նախքան փաթեթավորումը բացելը նյութերի, 
ապրանքների, արագամաշ առարկաների պահեստում պահպանման պայմանների, 
բեռնաթափման ժամանակ վագոններում առկա ջերմաստիճանի, տարայի և փաթեթավորման 
վիճակի, դրոշմակնիքների, կապարակնիքների, թերությունների, ապրանքների քանակության 
(զանգվածի) որոշման եղանակների վերաբերյալ, հանձնաժողովի եզրակացությունը: 

  
ԱՌԱՆՑ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՀԱՇՎԻ ՍՏԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏ 

(ՁԵՎ Պ-2) 
  
Առանց մատակարարի հաշվի ստացված նյութերի, ապրանքների ընդունման ակտը (Ձև Պ-2) 

նախատեսված է առանց մատակարարի հաշվի փաստացի ստացված նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների ընդունման և մուտքագրման փաստաթղթավորման համար: Այն 
դեպքերում, երբ ուղեկցող փաստաթղթերում նշված չէ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ 
առարկաների գինը, ապա այն գնահատվում է հանձնաժողովի կողմից՝ մատակարարման 
պայմանագրի կամ այլ հիմքերի հիման վրա: Եթե մատակարարի հաշվի ստացման ժամանակ 
պարզվում է, որ հանձնաժողովի կողմից գնահատված գինը տարբերվում է հաշվում նշված գնից, 
ապա ստացված արժեքները վերագնահատվում են: Այն կազմվում է երկու օրինակից 
հանձնաժողովի անդամների կողմից նյութական պատասխանատու անձի մասնակցությամբ: 
Առաջին օրինակը փոխանցվում է հաշվապահություն, երկրորդը մնում է նյութական 
պատասխանատու անձի մոտ: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է ակտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, կառուցվածքային ստորաբաժանման 
անվանումը (ծածկագիրը): 

  
Այնուհետև լրացվում են տեղեկություններ մատակարարի, փոխադրողի, նյութերը, 

ապրանքները, արագամաշ առարկաները ընդունելու վայրի, առաքման կայանատեղի, 
փաթեթների քանակի, նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների զանգվածի (առաքման 
և ստացման կայանատեղերում), կոմերցիոն ակտի, փաթեթավորման վիճակի վերաբերյալ: 

  
Աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ ընդունվող նյութերի, ապրանքների, արագամաշ 

առարկաների վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ նյութի, ապրանքի, արագամաշ առարկայի կամ տարայի հերթական 

համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ տեսակը, 
● 5-րդ սյունակում՝ սերտիֆիկատի (փաստաթուղթ, որը հավաստում է ընդունվող նյութերի, 

ապրանքների, արագամաշ առարկաների որակը ընդունված ստանդարտներին 
համապատասխան) վավերապայմանները, 

● 6-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 7-րդ սյունակում՝ ձեռք բերման արժեքը (ուղեկցող փաստաթղթերում գինը նշված չլինելու 

դեպքում այն գնահատվում է հանձնաժողովի կողմից), 
● 8-րդ սյունակում՝ ձեռք բերման գինը (ուղեկցող փաստաթղթերում գինը նշված չլինելու 

դեպքում այն գնահատվում է հանձնաժողովի կողմից), 
● 9-րդ և 10-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար փաստացի ընդունված քանակը մեկ 

փաթեթում և փաթեթների քանակը, 
● 11-րդ և 12-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար փաստացի ընդունված բրուտտո և 

նետտո զանգվածները, 
● 13-րդ սյունակում՝ գումարը: 
  
Նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների ձեռք բերման ծախսումների վերաբերյալ 

տեղեկանքում լրացվում են նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների ձեռք բերման 



հետ կապված ծախսումները: Այդ ծախսումները, բաշխվելով ըստ նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների, գումարվում են ձեռք բերման գնին (1-ին աղյուսակի 8-րդ սյունակ)՝ 
ձևավորելով ձեռք բերման արժեքը (1-ին աղյուսակի 7-րդ սյունակ): Տեղեկանքում լրացվում են՝ 

● 1-ին սյունակում՝ ծախսումը հիմնավորող փաստաթղթի (հաշիվ-ապրանքագիր, 
աշխատանքների ընդունման ակտ և այլն) վավերապայմանները, 

● 2-րդ սյունակում՝ ծախսումի բնույթը (տրանսպորտային, ապահովագրական ծախսումներ, 
մաքսատուրքեր, մաքսավճարներ, չհաշվանցվող ԱԱՀ և այլն), 

● 3-րդ սյունակում՝ գումարը, 
● 4-րդ սյունակում՝ այլ նշումներ (մասնավորապես, եթե ստացված նյութերի, ապրանքների, 

արագամաշ առարկաների փաստացի և փաստաթղթում նշված քանակը չի 
համապատասխանում՝ այդ ծախսումների բաշխման վերաբերյալ տեղեկատվություն): 

  
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ՏԱՐԱՅԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԱԿՏ (ՁԵՎ Պ-3) 

  
Մատակարարի հաշվում չնշված տարայի մուտքագրման ակտը (Ձև Պ-3) նախատեսված է 

տարայի, ինչպես նաև փաթեթավորման նյութերի ընդունման և մուտքագրման 
փաստաթղթավորման համար, երբ դրանք առանձին նշված չեն մատակարարի հաշվում, իսկ 
դրանց արժեքը ներառված է նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների գնի մեջ: Այն 
կազմվում է երկու օրինակից հանձնաժողովի անդամների կողմից նյութական պատասխանատու 
անձի մասնակցությամբ: Առաջին օրինակը փոխանցվում է հաշվապահություն, երկրորդը մնում է 
նյութական պատասխանատու անձի մոտ: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է ակտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, կառուցվածքային ստորաբաժանման 
անվանումը (ծածկագիրը): 

  
Այնուհետև լրացվում են հաշիվ-ապրանքագրի և տրանսպորտային բեռնագրի 

վավերապայմանները: 
  
Աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ ընդունվող տարայի (փաթեթավորման նյութերի) 

վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ տարայի (փաթեթավորման նյութի) հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 5-րդ սյունակում՝ քանակը, 
● 6-րդ սյունակում՝ միավորի արժեքը (որը կարող է որոշվել փորձագիտական եղանակով), 
● 7-րդ սյունակում՝ գումարը, 
● 8-րդ սյունակում՝ այլ նշումներ: 
  

ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ (ՁԵՎԵՐ Պ-4 ԵՎ Պ-4/1) 
  
Լիազորագիրը (Ձևեր Պ-4 և Պ-4/1) կիրառվում է կազմակերպության կողմից վստահված անձի 

(որը հանդիսանում է կազմակերպության աշխատակից)` մատակարարի կողմից պայմանագրի, 
պատվերի, համաձայնագրի հիման վրա բաց թողնվելիք նյութերի, ապրանքների, արագամաշ 
առարկաների, ինչպես նաև այլ ակտիվների ստացման իրավունքների ձևակերպման համար: Այն 
կազմվում է կազմակերպության հաշվապահության կողմից` մեկ օրինակից: Սովորաբար, 
լիազորագրի գործողության ժամկետը չի գերազանցում 15 օրը: 

Ձև Պ-4/1-ը կիրառվում է այն դեպքերում, եթե կազմակերպությունում լիազորագրերի 
համաձայն ակտիվների ստացումը կրում է մասսայական բնույթ: Ձև Պ-4/1-ը չունի կտրվող մաս, 
դրա փոխարեն տրված լիազորագրերը հաշվառվում են լիազորագրերի հաշվառման 
մատյանում: Այն դեպքում, երբ կազմվում է Ձև Պ-4/1-ը, տրված լիազորագրերը գրանցվում են 
լիազորագրերի հաշվառման մատյանում (Ձև Պ-5): Լիազորագրի ստացումը հաստատվում է 



ստացողի ստորագրությամբ, որը կարող է դրվել լիազորագրերի հաշվառման մատյանում (եթե 
այդպիսին վարվում է) կամ բուն լիազորագրի վրա (Ձև Պ-4-ի դեպքում): Ձև Պ-4-ի աջ (հիմնական) 
մասը տրվում է լիազորված անձին` մատակարարին ներկայացնելու համար, իսկ ձախ մասը 
մնում է լիազորագիրը ձևակերպող կազմակերպության հաշվապահությունում: 

  
Ձև Պ-4-ի ձախ մասում լրացվում են լիազորագրի համարը, տրման ամսաթիվը, այն 

ամսաթիվը, մինչև որը լիազորագիրը ուժի մեջ է, լիազորված անձի պաշտոնը և անուն 
ազգանունը, նրա ստորագրությունը, մատակարարի անվանումը, մատակարարման 
պայմանագրի (պատվերի, համաձայնագրի) համարը և ամսաթիվը, լիազորագրով ստացված 
ակտիվների՝ ստացող կազմակերպության պահեստ մուտքագրման փաստաթղթի համարը և 
ամսաթիվը, ինչպես նաև նշումներ (լիազորագրի փակման վերաբերյալ): 

  
Լիազորագրի աջ (հիմնական) մասում լրացվում են լիազորագրի համաձայն ակտիվները 

ստացող (վճարող) կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը, բանկային 
վավերապայմանները, իսկ եթե ակտիվներ ստացող և վճարող 
կազմակերպությունները հանդիսանում են տարբեր անձինք՝ ապա լրացվում են յուրաքանչյուրի 
վավերապայմանները առանձին: Այնուհետև լրացվում են լիազորագրի տրման ամսաթիվը և այն 
ամսաթիվը, մինչև որը լիազորագիրը ուժի մեջ է, լիազորված անձի պաշտոնը, անուն 
ազգանունը, անձնագրի տվյալները, մատակարարի անվանումը և մատակարարման 
պայմանագրի (պատվերի, համաձայնագրի) անվանումը, համարը և ամսաթիվը: 

  
Լիազորագրի հակառակ երեսի աղյուսակում լրացվում են ստացման ենթակա ակտիվների 

վերաբերյալ տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ ակտիվների հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 4-րդ սյունակում՝ քանակը՝ թվերով և տառերով: 
  

ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ (ՁԵՎ Պ-5) 
  
Լիազորագրերի հաշվառման մատյանը (Ձև Պ-5) կիրառվում է այն դեպքերում, երբ 

լիազորագրերը կազմվում են համաձայն Ձև Պ-4/1-ի, այսինքն՝ առանց կտրվող մասի և 
նախատեսված է տրված լիազորագրերի հաշվառման (գրանցման) համար: Մատյանը վարվում է 
մեկ օրինակից և գտնվում է կազմակերպության հաշվապահությունում: 

  
Մատյանում լրացվում են տրված լիազորագրերի վերաբերյալ տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ լիազորագրի համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ տրման ամսաթիվը, 
● 3-րդ սյունակում՝ այն ամսաթիվը, մինչև որը լիազորագիրը ուժի մեջ է, 
● 4-րդ սյունակում՝ լիազորված անձի պաշտոնը և անուն ազգանունը, 
● 5-րդ սյունակում՝ լիազորված անձի ստորագրությունը, 
● 6-րդ սյունակում՝ մատակարարի անվանումը, 
● 7-րդ սյունակում՝ մատակարարման պայմանագրի (պատվերի, համաձայնագրի) համարը և 

ամսաթիվը, 
● 8-րդ սյունակում՝ լիազորագրով ստացված ակտիվների՝ ստացող կազմակերպության 

պահեստ մուտքագրման փաստաթղթի համարը և ամսաթիվը, 
● 9-րդ սյունակում՝ նշումներ (լիազորագրի փակման վերաբերյալ): 
  

ՄՈՒՏՔԻ ՕՐԴԵՐ (ՁԵՎ Պ-6) 
  
Մուտքի օրդերը (Ձև Պ-6) նախատեսված է մատակարարներից կամ վերամշակումից 

ստացված նյութերի, ապրանքների, արտադրանքը, արագամաշ առարկաների՝ 
կազմակերպության պահեստ ընդունումը փաստաթղթավորելու համար: Մուտքի օրդերը 



կազմվում է փաստացի տվյալների հիման վրա նյութական պատասխանատու անձի կողմից մեկ 
օրինակից, ապրանքանյութական արժեքները պահեստ մուտքագրելու օրը: Մուտքի օրդերը, 
մասնավորապես, կիրառվում է հիմնական միջոցների ապատեղակայումից և քանդումից 
ստացված նյութերի մուտքագրման համար: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է օրդերի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը և կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը 
(ծածկագիրը): 

  
Այնուհետև լրացվում են մատակարարի անվանումը և գտնվելու վայրը, ուղեկցող 

փաստաթղթերի անվանումները, համարները, ամսաթվերը: 
  
Աղյուսակում լրացվում են մուտքագրվող նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների 

վերաբերյալ տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 5-րդ և 6-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար նյութերի, ապրանքների, արագամաշ 

առարկաների քանակը ըստ ուղեկցող փաստաթղթի և փաստացի ընդունված քանակը, 
● 7-րդ սյունակում՝ միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 8-րդ սյունակում՝ փաստացի ընդունվածների գծով գումարը, 
● 9-րդ սյունակում՝ թանկարժեք քարեր և մետաղներ1 պարունակող նյութերի, ապրանքների, 

արագամաշ առարկաների անձնագրի համարը, 
● 10-րդ սյունակում՝ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների հաշվառման 

պահեստի քարտի համարը: 
___________________ 
1 Համաձայն «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի՝ թանկարժեք մետաղներ են համարվում 
ոսկին, արծաթը, պլատինը և պլատինի խմբի մետաղները (պալադիում, իրիդիում, ռոդիում, ռոթենիում, օսմիում)՝ ցանկացած տեսքով և 
վիճակում, իսկ բնական թանկարժեք քարեր են համարվում ալմաստը, ադամանդը, սուտակը, զմրուխտը, շափյուղան, ալեքսանդրիտը 
և մարգարիտը՝ անմշակ և մշակված տեսքով: 

  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ (ՁԵՎ Պ-10) 

  
Նյութերի, ապրանքների քանակագումարային հաշվառման քարտը (Ձև Պ-10) նախատեսված 

է առևտրական կազմակերպություններում (բազաներում, պահեստներում) նյութերի, 
ապրանքների, արտադրանքի անալիտիկ (վերլուծական) քանակագումարային հաշվառման 
համար: Քարտը կազմվում է հաշվապահության կամ նյութական պատասխանատու անձի 
կողմից՝ մեկ օրինակից: Քարտը վարվում է ըստ ապրանքների անվանումների, տեսակների: 
Քանակագումարային հաշվառման դեպքում տարբեր նշանակության, բայց համասեռ 
(փոխադարձ փոխարկելի) ապրանքները, որոնց մանրածախ գինը նույնն է, կարող են 
հաշվառվել մեկ քարտում: Քարտում գրառումները կատարվում են քանակական և գումարային 
արտահայտությամբ հաշվապահություն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է քարտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը 
(ծածկագիրը): 

  
Առաջին աղյուսակում լրացվում են հաշվառվող ապրանքի շարժի և մնացորդի վերաբերյալ 

տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ գրանցման հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ գրանցման ամսաթիվը, 
● 3-րդ սյունակում՝ գրանցման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի համարը, 
● 4-րդ սյունակում՝ գրանցման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի ամսաթիվը, 



● 5-րդ սյունակում՝ մատակարարի կամ գնորդի (ստացողի) անվանումը կամ ծածկագիրը, 
● 6-րդ սյունակում՝ մուտքագրվող ապրանքների քանակը, 
● 7-րդ սյունակում՝ մուտքագրվող ապրանքների գումարը, ինչպես նաև նյութերի, 

ապրանքների միավորի արժեքի վերահաշվարկման արդյունքը, որը առաջանում է, օրինակ, 
ինքնարժեքի բանաձևերի (ՖԻՖՈ, ԼԻՖՈ, միջին կշռված արժեք) կիրառման. պաշարները 
նորմատիվային արժեքով հաշվառելու հետևանքով, 

● 8-րդ սյունակում՝ ելքագրվող ապրանքների քանակը, 
● 9-րդ սյունակում՝ ելքագրվող ապրանքների գումարը, ինչպես նաև նյութերի, ապրանքների 

միավորի արժեքի վերահաշվարկման արդյունքը, որը առաջանում է, օրինակ, ինքնարժեքի 
բանաձևերի (ՖԻՖՈ, ԼԻՖՈ, միջին կշռված արժեք) կիրառման. պաշարները նորմատիվային 
արժեքով հաշվառելու հետևանքով, 

● 10-րդ սյունակում՝ միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 11-րդ սյունակում՝ գործառնությունից հետո ապրանքի մնացորդը քանակային առումով, 
● 12-րդ սյունակում՝ գործառնությունից հետո ապրանքի մնացորդը գումարային առումով: 
  

ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ (ՁԵՎ Պ-11) 
  
Արագամաշ առարկաների հաշվառման քարտը (Ձև Պ-11) նախատեսված է շահագործման 

հանձնված արագամաշ առարկաների հաշվառման համար: Այն լրացվում է մեկ օրինակից, 
արագամաշ առարկա (առարկաներ) ստացած յուրաքանչյուր նյութական պատասխանատու 
անձի համար: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է ակտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը 
(ծածկագիրը): 

  
Այնուհետև լրացվում են նյութական պատասխանատու անձ հանդիսացող աշխատակցի 

անուն ազգանունը, պաշտոնը և տաբելային համարը, կամ, եթե տվյալ առարկայի համար 
ստորաբաժանման աշխատակիցները կրում են համապարտ (կոլեկտիվ) 
պատասխանատվություն, կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը (ծածկագիրը): 

  
1-ին աղյուսակում լրացվում են արագամաշ առարկաների վերաբերյալ տեղեկություններ, ընդ 

որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ արագամաշ առարկայի անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ աշխատակցին (կառուցվածքային ստորաբաժանմանը) տրման 

ամսաթիվը, 
● 5-րդ սյունակում՝ տրված քանակը, 
● 6-րդ սյունակում` արագամաշ առարկան ստացող աշխատակցի ստորագրությունը, 
● 7-րդ սյունակում` արագամաշ առարկայի վերադարձման ամսաթիվը, 
● 8-րդ սյունակում` վերադարձված քանակը, 
● 9-րդ սյունակում` արագամաշ առարկան ընդունող պահեստապետի ստորագրությունը, 
● 10-րդ և 11-րդ սյունակներում` համապատասխանաբար արագամաշ առարկաների 

փչացման, վնասման, կոտրման ակտի համարը և ամսաթիվը (Ձև Պ-32), 
● 12-րդ և 13-րդ սյունակում` համապատասխանաբար արագամաշ առարկաների 

դուրսգրման ակտի համարը և ամսաթիվը (Ձև Պ-35), 
● 14-րդ և 15-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար արագամաշ առարկայի 

գնահատված և փաստացի օգտակար ծառայությունները: 
  

ՊԱՀԵՍՏՈՒՄ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ (ՁԵՎ Պ-12) 
  



Պահեստում պաշարների շարժի հաշվառման մատյանը (Ձև Պ-12) նախատեսված է 
պահեստում նյութերի ապրանքների, արտադրանքի և տարայի շարժի ու մնացորդների 
հաշվառման համար: Մատյանը վարվում է նյութական պատասխանատու անձի (անձանց) 
կողմից, մեկ օրինակից, ըստ անվանումների և (կամ) տեսակների: Մատյանում գրանցումները 
կատարվում են մուտքի և ելքի փաստաթղթերի կամ օրվա (շաբաթվա) ընթացքում ապրանքների 
և տարայի բաց թողնումը հաշվառող կուտակային տեղեկագրերի հիման վրա: 

Մատյանում լրացվում են նյութերի, ապրանքների, արտադրանքի և տարայի շարժի ու 
մնացորդների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները՝ 

● 1-ին սյունակում՝ գործառնության հերթական համարը, 
● 2-րդ և 3-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար մուտքի (ելքի) փաստաթղթի համարը 

և ամսաթիվը, 
● 4-րդ և 5-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար մուտքագրված և ելքագրված նյութերի 

ապրանքների, արտադրանքի կամ տարայի քանակը, 
● 6-րդ սյունակում՝ մնացորդը, 
● 7-րդ սյունակում՝ մեկնաբանություններ: 
  

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՁԵՎ Պ-13) 
  
Ապրանքային հաշվետվությունը (Ձև Պ-13) նախատեսված է նյութական պատասխանատու 

անձանց կողմից գումարային կտրվածքով ապրանքների հաշվառման համար: Ապրանքային 
հաշվետվությունը կազմվում է 2 օրինակից, առաջին օրինակը փոխանցվում է 
հաշվապահություն, երկրորդ օրինակը մնում է նյութական պատասխանատու անձի մոտ: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում են հաշվետվության կազմման ամսաթիվը, 

կենտրոնում՝ հաշվետվության ժամանակաշրջանը, ձախ անկյունում՝ կազմակերպության 
անվանումը, կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը (ծածկագիրը): 

  
Աղյուսակում լրացվում են ապրանքների սկզբնական և վերջնական մնացորդները, 

ապրանքների մուտքագրումները և ելքագրումները և նշված գործառնությունների համար հիմք 
հանդիսացող փաստաթղթերի վավերապայմանները, ընդ որում՝ 

● 1-ին սյունակում՝ հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ ապրանքի անվանումը, 
● 3-րդ և 4-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար գործառնության (մուտքագրում, 

ելքագրում) հիմք հանդիսացող փաստաթղթի ամսաթիվը և համարը, 
● 5-րդ սյունակում՝ ապրանքի գումարը, 
● 6-րդ սյունակում՝ հաշվապահության նշումները (գործառնության գրանցված լինելու կամ 

չլինելու, թղթակցող հաշիվների և այլնի վերաբերյալ): 
  

ՏԱՐԱՅԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՁԵՎ Պ-14) 
  
Տարայի հաշվետվությունը (Ձև Պ-14) նախատեսված է նյութական պատասխանատու 

անձանց կողմից քանակագումարային կտրվածքով տարայի հաշվառման համար: Տարայի 
հաշվետվությունը կազմվում է 2 օրինակից, առաջին օրինակը փոխանցվում է 
հաշվապահություն, երկրորդ օրինակը մնում է նյութական պատասխանատու անձի մոտ: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում են հաշվետվության կազմման ամսաթիվը, 

կենտրոնում՝ հաշվետվության ժամանակաշրջանը, ձախ անկյունում՝ կազմակերպության 
անվանումը, կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը (ծածկագիրը): 

  
Աղյուսակում լրացվում են տարայի սկզբնական և վերջնական մնացորդները, տարայի 

մուտքագրումները և ելքագրումները և նշված գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող 
փաստաթղթերի վավերապայմանները, ընդ որում՝ 

● 1-ին սյունակում՝ հերթական համարը, 



● 2-րդ սյունակում՝ տարայի անվանումը, 
● 3-րդ սյունակում՝ մատակարարի անվանումը, 
● 4-րդ և 5-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար գործառնության (մուտքագրում, 

ելքագրում) հիմք հանդիսացող փաստաթղթի ամսաթիվը և համարը, 
● 5-րդ սյունակում՝ տարայի քանակը, 
● 6-րդ սյունակում՝ գումարը: 
  

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱԿ (ՁԵՎ Պ-15) 
  
Ապրանքային պիտակը (Ձև Պ-15) նախատեսված է պահպանման վայրերում ապրանքների 

բնութագրման (հատկորոշման) համար: Ապրանքային պիտակը լրացվում է նյութական 
պատասխանատու անձի կողմից մեկ օրինակից յուրաքանչյուր անվանման (ծածկագրի) համար: 
Լրացված ապրանքային պիտակը մնում է ապրանքի (արտադրանքի) պահպանման վայրում՝ 
ապրանքի համար հանդես գալով անձնագիր: Ապրանքային պիտակը պահվում է ապրանքի հետ 
միասին դրանց գտնվելու վայրում: Ապրանքային պիտակի տվյալները օգտագործվում են 
ապրանքների գույքագրման ցուցակը լրացնելու համար: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է պիտակի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, պահեստի (կառուցվածքային 
ստորաբաժանման) անվանումը (ծածկագիրը): 

  
Այնուհետև լրացվում են պահպանվող ապրանքի (արտադրանքի) անվանումը, բնութագիրը, 

ծածկագիրը, չափի միավորը, քանակը, միավորի արժեքը, գումարը, արտադրության ամսաթիվը 
և պահպանման ժամկետը: 

  
ՀԱՆՁՆՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐ (ՁԵՎ Պ-16) 

  
Հանձնվող փաստաթղթերի ռեեստրը (Ձև Պ-16) նախատեսված է հաշվետու 

ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարված գործառնությունների գծով ապրանքային մուտքի և 
ելքի փաստաթղթերի գրանցման համար: Կազմվում է նյութական պատասխանատու անձի 
կողմից երկու օրինակից: Առաջին օրինակը ապրանքային փաստաթղթերի հետ միասին 
փոխանցվում է հաշվապահություն, երկրորդ օրինակը մնում է նյութական պատասխանատու 
անձի մոտ: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում են մատյանի կազմման ամսաթիվը, հաշվետվության 

ժամանակաշրջանը, ինչպես նաև նյութական պատասխանատու անձի տաբելային համարը, 
ձախ անկյունում՝ կազմակերպության անվանումը, կառուցվածքային ստորաբաժանման 
անվանումը (ծածկագիրը): 

  
Աղյուսակում լրացվում են՝ 
● 1-ին սյունակում՝ հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ մատակարարի (գնորդի) անվանումը, 
● 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար գործառնության 

(մուտքագրում, ելքագրում) հիմք հանդիսացող փաստաթղթի անվանումը, համարը, ամսաթիվը և 
էջերի քանակը, 

● 7-րդ սյունակում՝ նշումներ (գործառնության գրանցման և այլնի վերաբերյալ): 
  

ԼԻՄԻՏԱՅԻՆ ԲԱՑ ԹՈՂՆՄԱՆ ՔԱՐՏ (ՁԵՎ Պ-20) 
  
Լիմիտային բաց թողնման քարտը (Ձև Պ-20) նախատեսված է արտադրանքի արտադրության 

ժամանակ մշտապես օգտագործվող նյութերի (հումքի) բաց թողնման փաստաթղթավորման 
համար և կիրառվում է նյութերի բաց թողնման սահմանափակման (լիմիտի) առկայության 
դեպքում: Այն օգտագործվում է արտադրական կարիքների համար օգտագործվող նյութերի բաց 



թողնման համար սահմանված սահմանափակումների (լիմիտների) պահպանման նկատմամբ 
ընթացիկ հսկողության համար: Այս քարտը հիմք է հանդիսանում նաև պահեստից նյութերի դուրս 
գրման համար: Սովորաբար, այս փաստաթուղթը կազմվում է մեկ ամսվա համար: Լիմիտային 
բաց թողնման քարտը լրացվում է երկու օրինակից նյութի յուրաքանչյուր անվանման 
(ծածկագրի) համար: Առաջին օրինակը մինչև ամսվա սկիզբը փոխանցվում է կառուցվածքային 
ստորաբաժանմանը` նյութերի սպառողին, երկրորդը` պահեստին: Նյութերը բաց են թողնվում 
արտադրություն պահեստի կողմից` ստացող կառուցվածքային ստորաբաժանման 
(արտադրության) ներկայացուցչի կողմից լիմիտային բաց թողնման քարտի իր օրինակը (նմուշը) 
ներկայացնելիս: Պահեստապետը երկու օրինակներում էլ նշում է բաց թողնված նյութերի 
քանակը և ամսաթիվը, որից հետո հաշվարկում է սահմանափակման (լիմիտի) մնացորդը: 
Լիմիտային բաց թողնման քարտը ստորագրվում է կառուցվածքային ստորաբաժանման 
ներկայացուցչի կողմից: 

Լիմիտային բաց թողնման քարտով իրականացվում է նաև արտադրության մեջ 
չօգտագործված (ետ վերադարձված) նյութերի հաշվառումը: Սահմանափակման (լիմիտի) 
փոփոխությունը կատարվում է սահմանափակումը (լիմիտը) սահմանող անձանց կողմից: 
Նյութերի բաց թողնումը կատարվում է այն պահեստներից, որոնք նշված են լիմիտային բաց 
թողնման քարտում: Պահեստի կողմից լիմիտային բաց թողնման քարտերի հանձնումը 
հաշվապահություն կատարվում է սահմանափակման (լիմիտի) սպառվելուց (կամ 
համապատասխան ժամկետի լրանալուց) հետո: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է ակտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը: 
  
Այնուհետև լրացվում են հանձնող կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը 

(ծածկագիրը), ստացող կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը կամ ծածկագիրը, այն 
արտադրանքի (աշխատանքի, ծառայության) անվանումը, որի արտադրության (կատարման, 
մատուցման) համար օգտագործվելու է բաց թողնման ենթակա նյութը: 

  
1-ին աղյուսակում լրացվում են բաց թողնման ենթակա (սահմանափակման առարկա) նյութի 

անվանումը, բնութագիրը, ծածկագիրը, չափի միավորը, սահմանափակման (լիմիտի) 
մեծությունը (քանակը կամ զանգվածը), նյութի հաշվառման քարտի համարը, միավորի արժեքը, 
գումարը: 

  
2-րդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ բաց թողնված և պահեստ վերադարձված 

նյութի քանակների և սահմանափակման մնացորդների վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ բաց թողնման (վերադարձման) հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ բաց թողման (վերադարձման) ամսաթիվը, 
● 3-րդ սյունակում՝ բաց թողնված (վերադարձված) նյութի քանակը (վերադարձման դեպքում 

քանակը լրացվում է բացասական), 
● 4-րդ սյունակում՝ սահմանափակման (լիմիտը) մնացորդը, 
● 5-րդ սյունակում՝ պահեստապետի ստորագրությունը, 
● 6-րդ սյունակում՝ ստացողի (վերադարձնողի) ստորագրությունը: 
  

ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ - ԲԵՌՆԱԳԻՐ (ՁԵՎ Պ-21) 
  
Պահանջագիր - բեռնագիրը (Ձև Պ-21) նախատեսված է կազմակերպության 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից նյութերի, ապրանքների, արագամաշ 
առարկաների ստացումը փաստաթղթավորելու համար: Պահանջագիր - բեռնագիրը կազմվում է 
նյութերը, ապրանքները կամ արագամաշ առարկաները ստացող (պահանջող) կառուցվածքային 
ստորաբաժանման նյութական պատասխանատու անձի կողմից, երեք օրինակից: Առաջին 
օրինակը հիմք է հանդիսանում հանձնող կառուցվածքային ստորաբաժանման կողմից նյութերի, 
ապրանքների, արագամաշ առարկաների ելքագրման համար, երկրորդ օրինակը հիմք է 
հանդիսանում ընդունող կառուցվածքային ստորաբաժանման կողմից նյութերի, ապրանքների, 



արագամաշ առարկաների մուտքագրման համար, իսկ երրորդ օրինակը ուղարկվում է 
հաշվապահություն` նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների շարժի հաշվառման 
համար: Պահանջագիր - բեռնագրով կարող են փաստաթղթավորվել նաև արտադրության մեջ 
չծախսված նյութերի մնացորդների, ինչպես նաև պիտանի թափոնների և խոտանի՝ պահեստ 
հանձնումը: Այս դեպքում պահանջագիր - բեռնագիրը կազմվում է նյութերը, ապրանքները կամ 
արագամաշ առարկաները հանձնող կառուցվածքային ստորաբաժանման նյութական 
պատասխանատու անձի կողմից: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է պահանջագիր - բեռնագրի կազմման ամսաթիվը, 

ձախ անկյունում՝ կազմակերպության անվանումը: 
  
Այնուհետև լրացվում են հանձնող և ստացող (պահանջող) կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների անվանումները (ծածկագրերը): 
  
1-ին աղյուսակում լրացվում են պահանջվող նյութերի, ապրանքների, արագամաշ 

առարկաների վերաբերյալ տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար պահանջված, թույլատրված և 

փաստացի բաց թողնված նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների քանակը, 
● 8-րդ սյունակում՝ բաց թողնված նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների 

միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 9-րդ սյունակում՝ գումարը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 10-րդ սյունակում՝ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների հաշվառման քարտի 

համարը: 
  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ՝ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲԱՑ ԹՈՂՆՄԱՆ ԲԵՌՆԱԳԻՐ 

(ՁԵՎ Պ-30) 
  
Նյութերի, ապրանքների՝ կազմակերպությունից դուրս բաց թողնման բեռնագիրը (Ձև Պ-30) 

նախատեսված է կազմակերպության տարածքից դուրս գտնվող կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներին նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների բացթողնման 
փաստաթղթավորման համար: Կազմվում է նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների 
ելքագրող կառուցվածքային ստորաբաժանման կողմից, երկու օրինակից, համապատասխան 
փաստաթղթերի (պահանջագիր - բեռնագիր, լիմիտային բաց թողնման քարտ, լիազորագիր և 
այլն) հիման վրա: Առաջին օրինակը մնում է պահեստում` որպես նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների բացթողնման հիմք, երկրորդը փոխանցվում է նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների ստացողին և հիմք է հանդիսանում դրանց մուտքագրման համար: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է բեռնագրի կազմման ամսաթիվը, առաքման գրքի 

համարը, էջը, տողը, ձախ անկյունում՝ կազմակերպության անվանումը: 
  
Այնուհետև լրացվում են հանձնող կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը 

(ծածկագիրը), ստացող կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը (ծածկագիրը), 
փոխադրող կազմակերպության անվանումը, հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի (պահանջագիր 
- բեռնագիր, լիմիտային բաց թողնման քարտ, լիազորագիր և այլն) վավերապայմանները: 

  
Աղյուսակում լրացվում են ելքագրվող նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների 

վերաբերյալ տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 



● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 5-րդ և 6-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար բաց թողնման ենթակա (համաձայն 

հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի) և փաստացի բաց թողնված նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների քանակը, 

● 7-րդ սյունակում՝ միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 8-րդ սյունակում՝ գումարը, 
● 9-րդ սյունակում՝ թանկարժեք քարեր և մետաղներ պարունակող ապրանքանյութական 

արժեքների անձնագրի համարը, 
● 10-րդ սյունակում՝ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների հաշվառման քարտի 

համարը: 
  

ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԲԵՌՆԱԳԻՐ (ՁԵՎ Պ-31) 
  
Նյութերի, ապրանքների ներքին տեղափոխման բեռնագիրը (Ձև Պ-31) նախատեսված է 

կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կամ նյութական պատասխանատու 
անձանց միջև նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների և տարայի ներքին 
տեղափոխման (տեղաշարժի) փաստաթղթավորման համար: Բեռնագիրը կազմվում է երկու 
օրինակից նյութերը, ապրանքները, արագամաշ առարկաները և տարան հանձնող 
կառուցվածքային ստորաբաժանման նյութական պատասխանատու անձի կողմից: Առաջին 
օրինակը հանձնող ստորաբաժանման համար հիմք է հանդիսանում նյութերի, ապրանքների, 
արագամաշ առարկաների և տարայի դուրս գրման համար, իսկ երկրորդը՝ ընդունող 
ստորաբաժանման համար հիմք է հանդիսանում նյութերի, ապրանքների, արագամաշ 
առարկաների և տարայի մուտքագրման համար: Բեռնագիրը ստորագրվում է 
համապատասխանաբար հանձնողի և ստացողի նյութական պատասխանատու անձանց կողմից 
և հանձնվում է հաշվապահություն՝ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների և տարայի 
շարժի հաշվառման համար: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում են բեռնագրի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը: 
  
Այնուհետև լրացվում են հանձնող և ստացող կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

անվանումները (ծածկագրերը): 
  
Աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ հանձնվող (ընդունվող) նյութերի, ապրանքների, 

արագամաշ առարկաների, տարայի վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների, տարայի հերթական 

համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ տեսակը, 
● 5-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 6-րդ սյունակում՝ քանակը մեկ փաթեթում, 
● 7-րդ սյունակում՝ փաթեթների քանակը, 
● 8-րդ սյունակում՝ ընդամենը քանակը, 
● 9-րդ սյունակում՝ բրուտտո զանգվածը, 
● 10-րդ սյունակում՝ նետտո զանգվածը, 
● 11-րդ սյունակում՝ միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 12-րդ սյունակում՝ գումարը: 
  

ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՉԱՑՄԱՆ, ՎՆԱՍՎԵԼՈՒ, ԿՈՏՐՄԱՆ ԱԿՏ (ՁԵՎ Պ-32) 
  



Նյութերի, ապրանքների փչացման, վնասվելու, կոտրման ակտը (Ձև Պ-32) նախատեսված է 
նյութերի, ապրանքների, արտադրանքի, արագամաշ առարկաների՝ այս կամ այն պատճառով 
փչացումը, վնասվելը կամ կոտրվելը փաստաթղթավորելու համար, որը հանգեցնում է նյութերի, 
ապրանքների, արտադրանքի, արագամաշ առարկաների արժեքի իջեցման կամ դուրս գրման: 
Կազմվում է երեք օրինակից, առաջին օրինակը փոխանցվում է հաշվապահություն և հիմք է 
հանդիսանում նյութական պատասխանատու անձի (անձանց) պատասխանատու պահպանումից 
նյութերը, ապրանքը, արտադրանքը, արագամաշ առարկաները հանելու համար, երկրորդ 
օրինակը մնում է ստորաբաժանումում, երրորդը՝ նյութական պատասխանատու անձի (անձանց) 
մոտ: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում են ակտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, կառուցվածքային ստորաբաժանման 
անվանումը (ծածկագիրը): 

  
Այնուհետև լրացվում է նյութերի, ապրանքների, արտադրանքի, արագամաշ առարկաների 

մատակարարի վավերապայմանները: 
  
1-ին աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ փչացած, վնասված կամ կոտրված 

ապրանքների վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ նյութի, ապրանքի, արտադրանքի, արագամաշ առարկայի հերթական 

համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 5-րդ սյունակում՝ տեսակը, 
● 6-րդ սյունակում՝ զննված նյութերի, ապրանքների, արտադրանքի, արագամաշ 

առարկաների քանակը, 
● 7-րդ սյունակում՝ միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 8-րդ սյունակում՝ գումարը, 
● 9-րդ սյունակում՝ դուրս գրման (արժեքի իջեցման) ենթակա նյութերի, ապրանքների, 

արտադրանքի, արագամաշ առարկաների քանակը, 
● 10-րդ սյունակում՝ դուրս գրման (արժեքի իջեցման) ենթակա նյութերի, ապրանքների, 

արտադրանքի, արագամաշ առարկաների նոր արժեքը (դուրս գրման ենթակա ապրանքների 
դեպքում լրացվում է զրո), 

● 11-րդ սյունակում՝ գումարը ըստ նոր արժեքի, 
● 12-րդ սյունակում՝ արժեքի իջեցման գումարը, 
● 13-րդ սյունակում՝ արժեքի իջեցման տոկոսը, 
● 14-րդ սյունակում՝ թերությունների բնութագիրը: 
  
2-րդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ մուտքագրման ենթակա պիտանի թափոնի 

(ջարդոնի) վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ պիտանի թափոնի (ջարդոնի) հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 5-րդ սյունակում՝ քանակը, 
● 6-րդ սյունակում՝ միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 7-րդ սյունակում՝ գումարը, 
● 8-րդ և 9-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար այդ թափոնը (ջարդոնը) պահեստ 

մուտքագրման փաստաթղթի համարը և ամսաթիվը: 
  

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԶՈՒՏ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ (ՁԵՎ Պ-33) 
  



Պաշարների իրացման զուտ արժեքի հաշվարկը (Ձև Պ-33) նախատեսված է պաշարների՝ 
իրացման զուտ արժեքի, ինչպես նաև ինքնարժեքի և իրացման զուտ արժեքի տարբերության 
գծով ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչման ենթակա գումարների որոշման (տես 
ՀՀՀՀՍ 2 «Պաշարներ» ստանդարտը) համար: Որպես կանոն, այն լրացվում է հաշվետու 
ամսաթվի դրությամբ, 1 օրինակից, որն էլ փոխանցվում է հաշվապահություն և հիմք է 
հանդիսանում համապատասխան ձևակերպումների կատարման համար: Պաշարների փչացման, 
վնասվելու, կոտրման հետևանքով դրանց ինքնարժեքի և իրացման զուտ արժեքի միջև 
տարբերության փաստաթղթավորումը կարող է կատարվել նյութերի, ապրանքների փչացման, 
վնասվելու, կոտրման ակտով (Ձև Պ-32): 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը, ձախ 

անկյունում՝ կազմակերպության անվանումը: 
  
Աղյուսակում լրացվում են հետևյալ տեղեկությունները. 
● 1-ին սյունակում՝ հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ պաշարների տեսակի անվանումը, 
● 3-րդ սյունակում՝ պաշարների տվյալ տեսակի ընդհանուր (հանրագումարային) 

ինքնարժեքը, 
● 4-րդ սյունակում՝ սովորական գործունեության ընթացքում վաճառքի ձևավորվող գնի և 

պաշարների տվյալ տեսակի գծով առկա քանակի արտադրյալը, 
● 5-րդ սյունակում՝ համալրման (վաճառքի համար պատրաստի վիճակի բերելու համար 

անհրաժեշտ) գնահատված ծախսումների հանրագումարային մեծությունը, 
● 6-րդ սյունակում՝ վաճառքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ գնահատված 

ծախսումների հանրագումարային մեծությունը, 
● 7-րդ սյունակում՝ իրացման զուտ արժեքի հանրագումարային մեծությունը (սյունակ 4 - 

սյունակ 5 - սյունակ 6), 
● 8-րդ սյունակում՝ ինքնարժեքի և իրացման զուտ արժեքի հանրագումարների 

տարբերությունը (սյունակ 3 - սյունակ 7): Բացասական լինելու դեպքում այն լրացվում է 
փակագծերում, 

● 9-րդ սյունակում՝ ինքարժեքի՝ իրացման զուտ արժեքը գերազանցող մասով նախկինում 
ճանաչված գումարները, 

● 10-րդ սյունակում՝ ինքնարժեքի և իրացման զուտ արժեքի տարբերության մասով 
ճանաչման ենթակա գումարը (սյունակ 8 - սյունակ 9)։ Եթե սյունակ 8-ի գումարը բացասական է, 
ապա այս սյունակում լրացվում է 9-րդ սյունակի գումարը՝ փակագծերում (այս գումարը 
ճանաչվում է որպես նախկինում ճանաչված նվազեցման վերականգնում)։ Եթե սյունակ 8-ի 
գումարը փոքր է սյունակ 9-ի գումարից, ապա այս սյունակում այդ տարբերությունը լրացվում է 
փակագծերում (այս տարբերությունը ճանաչվում է որպես նախկինում ճանաչված նվազեցման 
վերականգնում)։ Եթե սյունակ 8-ի գումարը մեծ է սյունակ 9-ի գումարից, այս տարբերությունը 
ճանաչվում է որպես ինքնարժեքի՝ մինչև իրացման զուտ արժեք նվազեցում: 

  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՎԵՐԱՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՒ 

ՎԵՐԱՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ ԱԿՏ (ՁԵՎ Պ-34 
  
Նյութերի, ապրանքների լրացուցիչ մշակման, վերատեսակավորման և 

վերատարայավորման ակտը (Ձև Պ-34) նախատեսված է որակազրկված և փչացած նյութերի, 
ապրանքների, արտադրանքի լրացուցիչ մշակման, վերատեսակավորման և 
վերատարայավորման հանձնման և այդ գործողությունների կատարումից հետո ընդունման 
փաստաթղթավորման համար: Ակտը կազմվում է երկու օրինակից, այդ նպատակով ստեղծված 
մշտական կամ ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից՝ կազմակերպության ղեկավարի՝ 
լրացուցիչ մշակման, վերատեսակավորման և վերատարայավորման վերաբերյալ հրամանի կամ 
կարգադրության հիման վրա: Առաջին օրինակը հրամանի (կարգադրության) հետ միասին 
փոխանցվում է հաշվապահություն, երկրորդը մնում է նյութական պատասխանատու անձի մոտ: 

  



Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է ակտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 
կազմակերպության անվանումը, նյութերը, ապրանքները, արտադրանքը լրացուցիչ մշակման, 
վերատեսակավորման և վերատարայավորման հանձնող կառուցվածքային ստորաբաժանման 
անվանումը (ծածկագիրը), ինչպես նաև ակտի կազմման հիմք հանդիսացող կազմակերպության 
ղեկավարի հրամանի կամ կարգադրության վավերապայմանները: 

  
Այնուհետև լրացվում են նյութերի, ապրանքների, արտադրանքի ստացման ամսաթիվը, 

ապրանքային փաստաթղթի վավերապայմանները, մատակարարի վերաբերյալ 
տեղեկություններ: 

  
Աղյուսակի 1-11-րդ սյունակները լրացվում են նյութերը, ապրանքները, արտադրանքը 

կազմակերպության համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանում կամ այլ 
կազմակերպություն լրացուցիչ մշակման, վերատեսակավորման և վերատարայավորման 
նպատակով հանձնելիս, ընդ որում՝ 

● 1-ին սյունակում՝ նյութի, ապրանքի, արտադրանքի հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 5-րդ սյունակում՝ տեսակը, 
● 6-րդ սյունակում՝ քանակը մեկ փաթեթում, 
● 7-րդ սյունակում՝ փաթեթների քանակը, 
● 8-րդ սյունակում՝ ընդամենը քանակը, 
● 9-րդ սյունակում՝ բրուտտո զանգվածը, 
● 10-րդ սյունակում՝ նետտո զանգվածը: 
  
Աղյուսակի հաջորդ սյունակները լրացվում են լրացուցիչ մշակված, վերատեսակավորված, 

վերատարայավորված նյութերը, ապրանքները, արտադրանքը ընդունելիս, ընդ որում՝ 
● 11-րդ սյունակում՝ նյութի, ապրանքի, արտադրանքի տեսակը (որը նշված 

գործողությունների արդյունքում կարող է փոխվել), 
● 12-րդ սյունակում՝ քանակը մեկ փաթեթում, 
● 13-րդ սյունակում՝ փաթեթների քանակը, 
● 14-րդ սյունակում՝ ընդամենը քանակը, 
● 15-րդ սյունակում՝ բրուտտո զանգվածը, 
● 16-րդ սյունակում՝ նետտո զանգվածը, 
● 17-րդ սյունակում՝ մաքրամշակման (մաքրման, զտման) հետևանքով պակասած 

զանգվածը, 
● 18-րդ սյունակում՝ միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 19-րդ և 20-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար կորուստների (թափոնների) 

քանակը և գումարը: 
  
Այնուհետև լրացվում են տեղեկություններ նյութերի, ապրանքների, արտադրանքի 

պահպանման պայմանների, թափոնների առաջացման պատճառների վերաբերյալ: 
  

ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԱԿՏ (ՁԵՎ Պ-35) 
  
Արագամաշ առարկաների դուրսգրման ակտը (Ձև Պ-35) նախատեսված է հետագա 

օգտագործման համար ոչ պիտանի արագամաշ առարկաների դուրս գրումը 
փաստաթղթավորելու համար: Ակտը կազմվում է հանձնաժողովի կողմից, մեկ օրինակից: 
Հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի արագամաշ առարկաները պահեստ հանձնելուց 
հետո ակտը պահեստապետի ստորագրությամբ հանձնվում է կազմակերպության 
հաշվապահություն: Տարբեր տեսակի արագամաշ առարկաների դուրս գրման համար 
սովորաբար կազմվում են առանձին ակտեր: 

  



Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է ակտի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 
կազմակերպության և կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը (ծածկագիրը): 

  
1-ին աղյուսակում լրացվում են արագամաշ առարկաների դուրսգրման վերաբերյալ 

տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ դուրս գրվող արագամաշ առարկայի հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ գույքային համարը, 
● 5-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 6-րդ սյունակում` քանակը, 
● 7-րդ սյունակում` մուտքագրման ամսաթիվը, 
● 8-րդ սյունակում` միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 9-րդ սյունակում` գումարը, 
● 10-րդ և 11-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար արագամաշ առարկայի 

գնահատված և փաստացի օգտակար ծառայությունները, 
● 12-րդ սյունակում` դուրսգրման պատճառը: 
  
2-րդ աղյուսակում լրացվում են արագամաշ առարկաների դուրս գրման հետևանքով 

մուտքագրման ենթակա պիտանի թափոնի վերաբերյալ տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ պիտանի թափոնի հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում` չափի միավորը, 
● 5-րդ սյունակում` քանակը, 
● 6-րդ սյունակում` միավորի արժեքը (այս սյունակը լրացվում է հաշվապահության կողմից), 
● 7-րդ սյունակում` գումարը, 
● 8-րդ սյունակում` պահեստի քարտի համարը: 
  

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱԳԻՐ (ՁԵՎ Պ-40) 
  
Ապրանքային բեռնագիրը (Ձև Պ-40) նախատեսված է այլ կազմակերպությանը ապրանքների 

(արտադրանքի) վաճառքի (բաց թողնման) փաստաթղթավորման համար: Կազմվում է առնվազն 
երկու օրինակից (եթե մեկ օրինակը տրվում է տրանսպորտային կազմակերպությանը կամ այլ 
ներգրավված անձանց, ապա կազմվում են լրացուցիչ օրինակներ: Առաջին օրինակը մնում է 
ապրանքը (արտադրանքը) վաճառող կազմակերպությունում և հիմք է հանդիսանում դրանց 
դուրս գրման համար: Երկրորդ օրինակը փոխանցվում է գնորդ կազմակերպությանը և հիմք է 
հանդիսանում այդ ապրանքների մուտքագրման համար: Բեռնագիրը ստորագրվում է վաճառող, 
փոխադրող և գնորդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից: Այն դեպքերում, երբ 
ներգրավված են վաճառողից և գնորդից բացի նաև այլ կողմեր (օրինակ, երբ մատակարարը և 
վաճառողը, կամ գնորդը և վճարողը տարբեր անձինք են), բեռնագրում նշվում են կողմերից 
յուրաքանչյուրի համապատասխան վավերապայմանները: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում են բեռնագրի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

մատակարար (վաճառող) կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը, 
բանկային վավերապայմանները, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, կառուցվածքային 
ստորաբաժանման անվանումը (ծածկագիրը) և գտնվելու վայրը: 

  
Այնուհետև լրացվում են վաճառողի առաքման գրքի համարը, էջը, տողը, տրանսպորտային 

բեռնագրի վավերապայմանները, ինչպես նաև ստացողի (վճարողի) և փոխադրողի 
անվանումները, գտնվելու վայրերը, հեռախոսի համարները, բանկային վավերապայմանները, 
հարկ վճարողի հաշվառման համարները, վաճառքի համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի 
(պատվերի) վավերապայմանները: 



  
Աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ վաճառվող ապրանքների (արտադրանքի) 

վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ ապրանքի (արտադրանքի) հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 5-րդ սյունակում՝ փաթեթավորման տեսակը, 
● 6-րդ սյունակում՝ քանակը, 
● 7-րդ սյունակում՝ միավորի գինը, 
● 8-րդ սյունակում՝ գումարը: 
  

ՀԱՇԻՎ - ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՐ (ՁԵՎ Պ-41) 
  
Հաշիվ - ապրանքագիրը (Ձև Պ-41) այլ կազմակերպությանը ապրանքների (արտադրանքի) 

կամ ծառայության վաճառքի փաստաթղթավորման համար, երբ վաճառված ապրանքները 
(արտադրանքը) վաճառողի պահեստից (վաճառքի կետից) հանձնվում են անմիջապես գնորդին: 
Կազմվում է երկու օրինակից: Առաջին օրինակը մնում է ապրանքը (արտադրանքը) վաճառող 
կազմակերպությունում և հիմք է հանդիսանում դրանց դուրս գրման համար: Երկրորդ օրինակը 
փոխանցվում է գնորդ կազմակերպությանը և հիմք է հանդիսանում այդ ապրանքների 
մուտքագրման համար: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում են հաշիվ - ապրանքագրի կազմման ամսաթիվը, ձախ 

անկյունում՝ վաճառող կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը, 
բանկային վավերապայմանները, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, կառուցվածքային 
ստորաբաժանման անվանումը (ծածկագիրը) և գտնվելու վայրը: 

  
Այնուհետև լրացվում են մատակարարի (վաճառողի) առաքման գրքի համարը, էջը, տողը, 

ստացող կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը, բանկային 
վավերապայմանները, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, հիմք հանդիսացող պայմանագրի 
(պատվերի) վավերապայմանները: 

  
Աղյուսակում լրացվում են հետևյալ տեղեկությունները. 
● 1-ին սյունակում՝ ապրանքի (արտադրանքի) կամ ծառայության հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 4-րդ սյունակում՝ քանակը, 
● 5-րդ սյունակում՝ միավորի գինը, 
● 6-րդ սյունակում՝ գումարը։ 
  

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՊԻՏԱԿ (ՁԵՎ Պ-42) 
  
Փաթեթավորման պիտակը (Ձև Պ-42) նախատեսված է յուրաքանչյուր փաթեթում 

պարունակվող ապրանքների (արտադրանքի) անվանումը, քանակը (զանգվածը) նշելու համար, 
որոնք առաքման ժամանակ փաթեթավորվում են արկղերում, հակերում և այլն: Կազմվում է երեք 
օրինակից, յուրաքանչյուր առանձին փաթեթի (արկղ, հակ և այլն) համար, առաքող 
կազմակերպության կողմից, ստորագրվում է նյութական պատասխանատու անձանց և 
փաթեթավորողի կողմից: Առաջին օրինակը դրվում է ապրանքի (արտադրանքի) հետ միասին 
արկղի (հակի) մեջ, երկրորդը կցվում է հաշիվ-ապրանքագրին՝ նշելով արկղի (հակի) զանգվածը 
(եթե առաքվող բեռի համար չի կազմվում անվանացուցակ ըստ արկղերի (հակերի)), իսկ երրորդ 
օրինակը մնում է պահեստում: 

  



Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է պիտակի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, կառուցվածքային ստորաբաժանման 
անվանումը (ծածկագիրը): 

  
1-ին աղյուսակում լրացվում են առաքվող ապրանքների (արտադրանքի) սերտիֆիկատի 

(փաստաթուղթ, որը հավաստում է առաքվող ապրանքների (արտադրանքի) որակը ընդունված 
ստանդարտներին համապատասխան) համարը, գործողության ժամկետը, ինչպես նաև 
առաքվող ապրանքների (արտադրանքի) իրացման թույլատրելի ժամկետները: 

  
2-րդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ առաքվող ապրանքների (արտադրանքի) 

վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ առաքվող ապրանքների (արտադրանքի) հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 4-րդ սյունակում՝ քանակը, 
● 5-րդ սյունակում՝ զանգվածը: 
  

ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ (ՁԵՎ Պ-43) 
  
Անվանացուցակը (Ձև Պ-43) օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ առաքվող ապրանքը 

(արտադրանքը) փաթեթավորվում է մեկից ավելի փաթեթներում (արկղ, հակ և այլն): Այն 
նախատեսված է առաքվող ապրանքների (արտադրանքի) խմբաքանակի մասին ըստ 
ապրանքների (արտադրանքի) խմբերի և (կամ) փաթեթների վերաբերյալ տեղեկատվության 
ամփոփման համար: Անվանացուցակը կազմվում է երկու օրինակից առաքվող ապրանքների 
(արտադրանքի) ողջ խմբաքանակի համար: Առաջին օրինակը կցվում է ուղեկցող 
փաստաթղթերին, երկրորդը փոխանցվում է հաշվապահություն: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է անվանացուցակի կազմման ամսաթիվը, ձախ 

անկյունում՝ կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, կառուցվածքային 
ստորաբաժանման անվանումը (ծածկագիրը): 

  
Աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ առաքվող խմբաքանակի վերաբերյալ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ ապրանքի (արտադրանքի) խմբի անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ փաթեթավորման պիտակի համարը (համարները), 
● 4-րդ սյունակում՝ փաթեթավորման տեսակը, 
● 5-րդ սյունակում՝ փաթեթների քանակը, 
● 6-րդ սյունակում՝ բրուտտո զանգվածը, 
● 7-րդ սյունակում՝ նետտո զանգվածը: 
  

ՊԱՏՎԵՐ (ՁԵՎ Պ-44) 
  
Պատվերը (Ձև Պ-44) նախատեսված է նախնական պատվերների համաձայն ապրանքները 

(արտադրանքը) որոշակի օրը և որոշակի ժամին նշված հասցեով հասցնելու դեպքում 
ապրանքների (արտադրանքի) վաճառքի փաստաթղթավորման համար: Կազմվում է երկու 
օրինակից առևտրական կազմակերպության աշխատակցի կողմից՝ պատվիրատուի (գնորդի) 
հետ համաձայնության դեպքում: Առաջին օրինակը փոխանցվում է տեսակավորողին՝ պատվերի 
կատարման համար, երկրորդ օրինակը վճարի վերաբերյալ նշումով փոխանցվում է գնորդին: 

  
Փաստաթղթի աջ անկյունում լրացվում է պատվերի կազմման ամսաթիվը, ձախ անկյունում՝ 

կազմակերպության անվանումը, կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը 
(ծածկագիրը): 

  



Աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ պատվիրված ապրանքի (արտադրանքի) 
վերաբերյալ, ընդ որում՝ 

● 1-ին սյունակում՝ պատվիրված ապրանքի (արտադրանքի) հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ անվանումը, բնութագիրը, 
● 3-րդ սյունակում՝ ծածկագիրը, 
● 4-րդ սյունակում՝ տեսակը, 
● 5-րդ սյունակում՝ չափի միավորը, 
● 6-րդ սյունակում՝ քանակը, 
● 7-րդ սյունակում՝ միավորի գինը, 
● 8-րդ սյունակում՝ գումարը: 
  

ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ (ՁԵՎ Պ-45) 
  
Գնորդների պատվերների կատարման հաշվառման մատյանը (Ձև Պ-45) նախատեսված է 

կատարման համար ընդունված պատվերների կատարումը հաշվառելու համար: Մատյանը 
վարվում է մեկ օրինակից և գտնվում է պատվերների սեղանում: Մատյանում գրանցվում են 
ընդունված պատվերները ըստ համարների, ամսաթվերի և կատարման ժամկետների, ինչպես 
նաև տեսակավորողի կողմից պատվերի ստացումը և կատարված պատվերների վերադարձը 
նրան: 

  
Մատյանում լրացվում են պատվերների վերաբերյալ տեղեկություններ, ընդ որում՝ 
● 1-ին սյունակում՝ պատվերի հերթական համարը, 
● 2-րդ սյունակում՝ ամսաթիվը, 
● 3-րդ սյունակում՝ պատվիրված ապրանքների ընդհանուր արժեքը (դրանց գնի և քանակի 

արտադրյալի հանրագումարը), 
● 4-րդ սյունակում՝ ծառայության արժեքը, 
● 5-րդ սյունակում՝ պատվերի գումարը (սյունակ 3 + սյունակ 4 + սյունակ 5), 
● 6-րդ սյունակում՝ պատվերի պատրաստման ժամկետը (ժամ, րոպե), 
● 7-րդ սյունակում՝ պատվիրված ապրանքները տեսակավորող անձի ստորագրությունը՝ առ 

այն, որ նա ստացել է պատվերը, 
● 8-րդ սյունակում՝ պատվիրված ապրանքները տեսակավորող անձի ստորագրությունը՝ առ 

այն, որ նա պատվիրված ապրանքները հանձնել է պատվերների կատարման ստորաբաժանում 
(էքսպեդիտորին), 

● 9-րդ սյունակում՝ պատվիրված ապրանքները տեսակավորող անձի անունը, ազգանունը: 
 


