
Փաստաթղթերի հանձնման-ընդունման ակտ1 

Act on handling-acceptance of  documents 
Գրանցման փորձաքննության նպատակով ներկայացվում են հետևյալ դեղի փաաստաթղթերը /  

Dossier(s) of the following medicinal product is (are) submitting in purpose of registration expertise: 

Դեղի անվանումը, դեղաձևը, դեղաչափը / Trade name, dosage 

form and strength of medicinal product 

 

Արտադրողի անվանումը, երկիրը /  

Name and address of manufacturer 

 

Դեղի գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ անվանումը, 

երկիրը /  

Name and address of marketing authorization holder 

 

Ներկայացված փաստաթղթեր /  

Submitted documents 

առկայությունը/թիվը 

availability / quantity 

Հայտը 

Application  

 

Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթի 

բնօրինակը՝ Կենտրոնի հաշվապահության կողմից 

ստորագրված /  

Original of the document confirming the payment of State tax 

signed by the Centre’s accounting department   

   

Ընթացակարգի ընտրության վերաբերյալ գրությունը (պարզ և 
պարզեցված ընթացակարգերի համար) /  
Official letter confirming the choice of registration procedure (for 

new procedure or for simplified) 

 

Փաստաթղթերի փաթեթը (դոսյե) / 

Registration Documents (Dossier) 

 

Էլեկտրոնային կրիչը (CD) /  

Electronic device (CD) 

 

Դեղի որակական և քանական տվյալները, որակի 

լաբորատորային հսկման ՉՏՓ (ԴՀ, 

հատկորոշիչ/սպեցիֆիկացիա/, ստուգման մեթոդներ)՝ 2 

օրինակից թղթի վրա /  

Data on qualitative and quantitative composition of medicinal 

product, pharmacopoeial monographs, specification and methods of 

analysis – in 2 hard-copies 

 

Հանձնող / Who handed over Ընդունող / Who accepted 

Կազմակերպության անվանումը / 

name of company 

Կազմակերպության անվանումը / name of company 

«Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական 

տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ /  

“Scientific Centre of Drug and Medical Technology Expertise after 

Academician Emil Gabrielyan” JSC 

Ստորաբաժանման անվանումը /  

name of department 

 

 

Ստորաբաժանման անվանումը / name of department  

Ընդհանուր և արտաքին կապերի բաժին /  

General and external affairs department 

անուն, ազգանուն/name, last name 

 

 

անուն, ազգանուն/name, last name 

ամսաթիվ, ստորագրություն, կնիք/դրոշմակնիք /  

date, signature, seal/stamp 

ամսաթիվ, ստորագրություն, դրոշմակնիք /  

date, signature, stamp  

 

 

 

 

                                                           
1 Սույն ակտը ներկայացվում է գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից 2 
օրինակից՝ նախապես լրացված՝ տպագիր, ստորագրված ու կնքված: 
1 The act shall be submitted either by marketing authorization holder or by its authorized representative in 2 copies filled, printed, 
signed and sealed/stamped in advance. 
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