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Համարը N 416-Ն
Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Համատեղ հրաման
Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2013.11.15/31(475) Հոդ.306
Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը Կառավարությանն առընթեր
Ընդունման ամսաթիվը 24.09.2013
պետական եկամուտների կոմիտեի
նախագահ
Ստորագրող մարմինը Կառավարությանն առընթեր
Ստորագրման ամսաթիվը 24.09.2013
պետական եկամուտների կոմիտեի
նախագահ
Վավերացնող մարմինը
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 25.11.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը
Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏ ԱԿԱՆ
ԵԿԱՄՈՒՏ ՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏ ԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՄԱՏ ԵՂ ՀՐԱՄԱՆԸ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ
(ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՈՒԿՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ
ԱՐՏ ԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏ ԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
7 նոյեմբերի 2013 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10013416

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ

20 սեպտեմբերի 2013 թ. N 52-Ն

24 սեպտեմբերի 2013 թ. N 416-Ն

ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆ
ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՈՒԿՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏ ԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏ ԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասը`

Հրամայում ենք`
1. Հաստատել`
1) թմրամիջոցների և (կամ) դրանց պատրաստուկների արտահանման հավաստագրի ձևը` համաձայն Հավելված N
1-ի,
2) թմրամիջոցների և (կամ) դրանց պատրաստուկների ներմուծման հավաստագրի ձևը` համաձայն Հավելված N 2-ի,
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3) հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և (կամ) դրանց պատրաստուկների արտահանման հավաստագրի ձևը`
համաձայն Հավելված N 3-ի,
4) հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և (կամ) դրանց պատրաստուկների ներմուծման հավաստագրի ձևը`
համաձայն Հավելված N 4-ի:
2. Սահմանել, որ թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և (կամ) պատրաստուկի ներմուծման կամ
արտահանման հավաստագրի ձևաթուղթը համարակալվում է եռանիշ թվով, համարակալումը սկսվում է աջից ձախ`
001-ից և ավարտվում է 999 թվով: Յուրաքանչյուր օրացուցային տարի համարակալումը սկսվում է 001-ից:
ՀՀ առողջապահության նախարար

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահ

Դ. Դումանյան

Գ. Խաչատրյան
Հավել ված N 1
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2013 թվականի սեպտ եմբ երի 20-ի
N 52-Ն հրամանի
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետ ական եկամուտ ների
կոմիտ եի նախագահի
2013 թվականի սեպտ եմբ երի 24-ի
N 416-Ն հրամանի

Ձև
(Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերը)
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

REPU BLIC OF ARMEN IA,
MIN IST RY OF HEALT H

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐԱՆՑ
ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՈՒԿՆԵՐԻ
ԱՐՏ ԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏ ԱԳԻՐ N

N ARCOT IC DRU G AN D (OR)
PSYCHOT ROPIC SU BST AN CE OR
PREPARAT ION
EXPORT AU T HORIZAT ION N

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, Թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի մասին միջազգային
կոնվեցիաների, «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, թույլատրում է
արտահանել՝
The Ministry of Health of the Republic of Armenia, according to the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic (Psychoactive)
Substances of Armenia and the International Conventions On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, hereby authorizes the
following export։
Արտահանող (անվանումը, գտնվելու և (կամ) բնակության վայրը)
Exporter: (name, place of location and (or) residence)
Ներմուծող (անվանումը, գտնվելու և (կամ) բնակության վայրը)
Importer: (name, place of location and (or) residence)
Ներմուծման հավաստագիր N (տրման տարին, ամիսը և ամսաթիվը, թույլատրող իրավասու մարմնի
անվանումը)
Import authorization N (year, month and day of issuance, name of the permitting competent authority)
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Արտահանվող նյութի անվանումը (առկայության դեպքում` միջազգային
չարտոնագրված անվանումը) և (կամ) պատրաստուկի դեղագործական ձևը, քանակը
Designation and quantity of the substances (International nonproprietary name, if any) and (or) pharmaceutical
preparation to be exported
Անջուր հիմք պարունակող նյութի քանակը և (կամ) դեղագործական պատրաստուկի բաղադրության մեջ
առկա հսկվող նյութի դեղաչափը
Anhydrous base substance content and (or) controlled substance dosage in pharmaceutical preparation’s
composition
Մուտքի սահմանային մաքսային մարմինը`
Border entry customs authority:
Տրանսպորտային միջոցի տեսակը`
Type of transport:
Լրացուցիչ տեղեկություններ`
Additional information:
Տրման օրը, ամիսը, տարին ------- ---------- Date of issue (dd/mm/yyyy) --------------------Ուժը կորցնելու օրը, ամիսը, տարին ------- Expiration date (dd/mm/yyyy) ------------------ՀՀ առողջապահության նախարար անուն, ազգանուն, ստորագրություն Կ. Տ.
Minister of Health of Armenia

Name, Surname, Signature

Seal
Հավել ված N 2
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2013 թվականի սեպտ եմբ երի 20-ի
N 52-Ն հրամանի
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետ ական եկամուտ ների
կոմիտ եի նախագահի
2013 թվականի սեպտ եմբ երի 24-ի
N 416-Ն հրամանի

Ձև
(Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերը)
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

REPU BLIC OF ARMEN IA, MIN IST RY
OF HEALT H

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐԱՆՑ
ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՈՒԿՆԵՐԻ
ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏ ԱԳԻՐ N

N ARCOT IC DRU G
OR PREPARAT ION IMPORT
AU T HORIZAT ION N

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, Թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի մասին միջազգային
կոնվեցիաների, «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, թույլատրում է
ներմուծել՝
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The Ministry of Health of the Republic of Armenia, according to the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic (Psychoactive)
Substances of Armenia and the International Conventions On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, hereby authorizes the
following import։
Ներմուծող (անվանումը, գտնվելու և (կամ) բնակության վայրը)
Importer: (name, place of location and (or) residence)
Արտահանող (անվանումը, գտնվելու և (կամ) բնակության վայրը)
Exporter: (name, place of location and (or) residence)
Ներմուծվող նյութի անվանումը (առկայության դեպքում` միջազգային չարտոնագրված
անվանումը) և (կամ) պատրաստուկի դեղագործական ձևը, քանակը
Designation and quantity of the substances (International nonproprietary name, if any) and (or) pharmaceutical
preparation to be imported
Անջուր հիմք պարունակող նյութի քանակը և (կամ) դեղագործական պատրաստուկի բաղադրության մեջ
առկա հսկվող նյութի դեղաչափը
Anhydrous base substance content and (or) controlled substance dosage in pharmaceutical preparation’s
composition
Մուտքի սահմանային մաքսային մարմինը`
Border entry customs authority:
Տրանսպորտային միջոցի տեսակը`
Type of transport:
Լրացուցիչ տեղեկություններ`
Additional information:
Տրման օրը, ամիսը, տարին ------- ----------

Date of issue (dd/mm/yyyy) ---------------------

Ուժը կորցնելու օրը, ամիսը, տարին -------

Expiration date (dd/mm/yyyy) -------------------

ՀՀ առողջապահության նախարար
Minister of Health of Armenia

անուն, ազգանուն, ստորագրություն
Name, Surname, Signature

Կ.Տ.
Seal

Հավել ված N 3
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2013 թվականի սեպտ եմբ երի 20-ի
N 52-Ն հրամանի
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետ ական եկամուտ ների
կոմիտ եի նախագահի
2013 թվականի սեպտ եմբ երի 24-ի
N 416-Ն հրամանի

Ձև
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(Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերը)
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

REPU BLIC OF ARMEN IA,
MIN IST RY OF HEALT H

ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐԱՆՑ
ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՈՒԿՆԵՐԻ
ԱՐՏ ԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏ ԱԳԻՐ N

PSYCHOT ROPIC SU BST AN CE OR
PREPARAT ION
EXPORT AU T HORIZAT ION N
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ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, Թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի մասին միջազգային
կոնվեցիաների, «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, թույլատրում է
արտահանել՝
The Ministry of Health of the Republic of Armenia, according to the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic (Psychoactive)
Substances of Armenia and the International Conventions On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, hereby authorizes the
following export։
Արտահանող (անվանումը, գտնվելու և (կամ) բնակության վայրը)
Exporter: (name, address)
Ներմուծող (անվանումը, գտնվելու և (կամ) բնակության վայրը)
Importer: (name, place of location and (or) residence)
Ներմուծման հավաստագիր N (տրման տարին, ամիսը և ամսաթիվը, թույլատրող իրավասու մարմնի
անվանումը)
Import authorization N (year, month and day of issuance, name of the permitting competent state authority)
Արտահանվող նյութի անվանումը (առկայության դեպքում` միջազգային չարտոնագրված
անվանումը) և (կամ) պատրաստուկի դեղագործական ձևը, քանակը
Designation and quantity of the substances (International nonproprietary name, if any) and (or) pharmaceutical
preparation to be exported
Անջուր հիմք պարունակող նյութի քանակը և (կամ) դեղագործական պատրաստուկի բաղադրության մեջ
առկա հսկվող նյութի դեղաչափը
Anhydrous base substance content and (or) controlled substance dosage in pharmaceutical preparation’s
composition
Մուտքի սահմանային մաքսային մարմինը`
Border entry customs authority:
Տրանսպորտային միջոցի տեսակը`
Type of transport:
Լրացուցիչ տեղեկություններ`
Additional information:
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Տրման օրը, ամիսը, տարին ------- ----------

Date of issue (dd/mm/yyyy) ---------------------

Ուժը կորցնելու օրը, ամիսը, տարին -------

Expiration date (dd/mm/yyyy) -------------------

ՀՀ առողջապահության նախարար

անուն, ազգանուն, ստորագրություն Կ.Տ.

Minister of Health of Armenia

Name, Surname, Signature

Seal
Հավել ված N 4
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2013 թվականի սեպտ եմբ երի 20-ի
N 52-Ն հրամանի
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետ ական եկամուտ ների
կոմիտ եի նախագահի
2013 թվականի սեպտ եմբ երի 24-ի
N 416-Ն հրամանի

Ձև
(Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերը)
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

REPU BLIC OF ARMEN IA,
MIN IST RY OF HEALT H

ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐԱՆՑ
ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՈՒԿՆԵՐԻ
ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏ ԱԳԻՐ N

PSYCHOT ROPIC SU BST AN CE
OR PREPARAT ION IMPORT
AU T HORIZAT ION N

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, Թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի մասին միջազգային
կոնվեցիաների, «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, թույլատրում է
ներմուծել՝
The Ministry of Health of the Republic of Armenia, according to the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic (Psychoactive)
Substances of Armenia and the International Conventions On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, hereby authorizes the
following import։
Ներմուծող (անվանումը, գտնվելու և (կամ) բնակության վայրը)
Importer: (name, address)
Արտահանող (անվանումը, գտնվելու և (կամ) բնակության վայրը)
Exporter: (name, place of location and (or) residence)
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Ներմուծվող նյութի անվանումը (առկայության դեպքում` միջազգային չարտոնագրված անվանումը)
և (կամ) պատրաստուկի դեղագործական ձևը, քանակը
Designation and quantity of the substances (International nonproprietary name, if any) and (or) pharmaceutical
preparation to be imported
Անջուր հիմք պարունակող նյութի քանակը և (կամ) դեղագործական պատրաստուկի բաղադրության մեջ
առկա հսկվող նյութի դեղաչափը
Anhydrous base substance content and (or) controlled substance dosage in pharmaceutical
preparation's composition
Մուտքի սահմանային մաքսային մարմինը`
Border entry customs authority:
Տրանսպորտային միջոցի տեսակը`
Type of transport:
Լրացուցիչ տեղեկություններ`
Additional information:
Տրման օրը, ամիսը, տարին ------- ---------- Date of issue (dd/mm/yyyy) --------------------Ուժը կորցնելու օրը, ամիսը, տարին ------ՀՀ առողջապահության նախարար
Minister of Health of Armenia

Expiration date (dd/mm/yyyy) -------------------

անուն, ազգանուն, ստորագրություն
Name, Surname, Signature

Կ.Տ.
Seal

