
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության կողմից 
մատուցվող ծառայությունները` 

 
1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական հաշվառում.  
 
գյուղատնտեսական տեխնիկան հաշվառելու նպատակով գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի սեփականատերը կամ նրա կողմից լիազորված անձը ներկայացնում է  
- սահմանված ձևի դիմում,  
- գյուղտեխնիկայի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ,  
- ինքնաշեն գյուղտեխնիկայի հաշվառման դեպքում` հիմնական հանգույցների 

(շարժիչի, ամրաշրջանակի) ձեռքբերման օրինականությունը հաստատող 
փաստաթղթեր,  

- օրենքով նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիր 
(900005161824 հաշվի համարին` 5000 դրամ),  

- ֆիզիկական անձը` անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ իրավաբանական 
անձը` պետական գրանցման վկայական, 

- գործառույթը իրականցվում է երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
 
2. Հաշվառումից հանելու դեպքում`  
 
- սահմանված ձևի դիմում, 
- սահմանված պետական տուրքի անդորրագիր (900005161527 հաշվի 

համարին` 500 դրամ),  
- տեխնիկական վկայագիրը և պետական համարանիշը,  
- ֆիզիկական անձը` անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ իրավաբանական 

անձը` պետական գրանցման վկայական, 
- գործառույթը իրականացվում է տեղում` անմիջապես: 
 
3. Կորցրված տեխնիկական վկայագրի կամ պետական համարանիշի 

դիմաց նորը (կրկնօրինակը) տրամադրելու դեպքում` 
 
- սահմանված ձևի դիմում, 
- տեխնիկական վկայագրի կամ պետական համարանիշի կորստի վերաբերյալ 

հազար և ավելի տպաքանակ ունեցող մամուլում տրված հայտարարությունը (թերթի 
օրինակը),  

- սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիր (900005161824 
հաշվի համարին` 10000 դրամ),  

- ֆիզիկական անձը` անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ իրավաբանական 
անձը` պետական գրանցման վկայական: 

Գյուղտեխնիկայի վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերի, տեխնիկական 
տվյալների համապատասխանությունը ստուգելուց հետո գործառույթը իրականացվում 
է երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Հիմք` ՀՀ օրենք <Պետական տուրքի մասին> 27.12.1997թ. 
Հիմք` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 11.02.2011թ. N 21-Ա հրաման: 



1. Տրակտորիստ-մեքենավարների վարման իրավունքի վկայականների 
տրամադրում. 

 
դիմող անձը ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը` 
- սահմանված ձևի դիմում. 
- անձնագրի պատճենը. 
- տրակտորիստ–մեքենավարների դասընթացն ավարտելու մասին տրված 

ավարտական փաստաթղթի պատճենը. 
- երկու լուսանկար` 3x4 սմ չափսի (գունավոր). 
- պետական տուրքի վճարման անդորրագիր (900005165619 և 900005163291 

հաշվի համարներին` 3000-ական դրամ). 
- տրակտորիստ–մեքենավարի վկայականի պատճենը` վարման իրավունքի 

կարգը փոխելու դեպքում: 
Որակավորման քննությունը անցկացվում է դիմումը ներկայացնելու օրվանից ոչ 

ուշ քան տասնհինգ օր և ոչ շուտ, քան տաս օր հետո: Որակավորման քննության 
ավարտից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, հանձնաժողովի` 
որակավորման քննության մասին դրական եզրակացության հիման վրա, 
տեսչությունը տվյալ անձին տրամադրում է տրակտորիստ-մեքենավարի վարման 
իրավունքի վկայական: 

 
2. Տրակտորիստ-մեքենավարների վարման իրավունքի վկայականների 

կրկնօրինակի տրամադրում. 
 
դիմող անձը ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը` 
- սահմանված ձևի դիմում. 
- անձնագրի պատճենը. 
- երկու լուսանկար` 3x4 սմ չափսի (գունավոր). 
- պետական տուրքի վճարման անդորրագիր (900005165619 հաշվի համարին`         

6000 դրամ): 
ՀՀ իրավասու մարմինների կողմից տրված (այդ թվում` այլ պետություններում 

փոխանակված), ինչպես նաև նախկին ԽՍՀՄ պետությունների իրավասու 
մարմինների կողմից տրված տրակտորիստ-մեքենավարի վկայականը կորցնելու, 
ինչպես նաև փոխանակման դեպքում` այն տնօրինողին սահմանված կարգով նույն 
խմբի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի նոր վկայական է տրվում` 
առանց որակավորման քննություն հանձնելու, երեք աշխատանքային օրվա 
ընթացքում` դիմումի, տրակտորիստ-մեքենավարի վարման իրավունքի վկայականի, 
երկու լուսանկարի 3x4 չափսի (գունավոր) և պետական տուրքի վճարման 
անդորրագրի (900005165619 հաշվի համարին` 3000 դրամ) ներկայացնելու դեպքում: 

Հիմք` ՀՀ օրենք <Պետական տուրքի մասին> 27.12.1997թ.  
Հիմք` ՀՀ կառավարության 24.03.2011թ. N 307-Ն որոշում: 
 
 
 
 
 



Услуги, оказываемые Государственной инспекцией Услуги, оказываемые Государственной инспекцией Услуги, оказываемые Государственной инспекцией Услуги, оказываемые Государственной инспекцией 
сельскохозяйственной техники Аппарата Министерства сельского сельскохозяйственной техники Аппарата Министерства сельского сельскохозяйственной техники Аппарата Министерства сельского сельскохозяйственной техники Аппарата Министерства сельского 
хозяйства РАхозяйства РАхозяйства РАхозяйства РА    

1. 1. 1. 1. Государственный учетГосударственный учетГосударственный учетГосударственный учет    сельскохозяйственной техникисельскохозяйственной техникисельскохозяйственной техникисельскохозяйственной техники    
    
В целях учета сельскохозяйственной техники собственник 

сельскохозяйственной техники или уполномоченное им лицо предсталяет: 
- заявление установленного образца, 
- документ, удостоверяющий право собственности на сельскохозяйственную 

технику, 
- документы, удостоверяющие законность приобретения основных узлов 

(двигатель, шасси) - в случае учета самодельной  сельскохозяйственной техники, 
- квитанцию об уплате предусмотренной законом государственной пошлины 

(5000 драмов на счет №900005161824), 
- физическое лицо – документ, удостоверяющий личность, а юридическое 

лицо – свидетельство о государственной регистрации. 
    
2. 2. 2. 2. При снятии с учета:При снятии с учета:При снятии с учета:При снятии с учета:    
    
- заявление установленного образца, 
- квитанцию об уплате установленной государственной пошлины (500 драмов 

на счет №900005161527), 
- технический паспорт и государственный номерной знак, 
- физическое лицо – документ, удостоверяющий личность, а юридическое 

лицо – свидетельство о государственной регистрации. 
 
3. При выдаче взамен 3. При выдаче взамен 3. При выдаче взамен 3. При выдаче взамен утеряннутеряннутеряннутерянного нового техниого нового техниого нового техниого нового технического паспорта или ческого паспорта или ческого паспорта или ческого паспорта или 

государственного номерного знака (дубликата):государственного номерного знака (дубликата):государственного номерного знака (дубликата):государственного номерного знака (дубликата):    
    
- заявление установленного образца, 
- объявление об утере технического паспорта или государственного 

номерного знака в органе печати с тиражом более чем тысяча экземпляров 
(экземпляр газеты), 

- квитанцию об уплате установленной государственной пошлины (10000 
драмов на счет №900005161824), 

- физическое лицо – документ, удостоверяющий личность, а юридическое 
лицо – свидетельство о государственной регистрации. 

После проверки соответствия документов, технических данных, 
представленных по сельскохозяйственной технике, функция учета осуществляется 
в течение трех рабочих дней. 



Основание – закон РА о <Госпошлинах> от 27.12.1997г. 
Основание – приказ министра сельского хозяйства РА № 21-А от 11.02.2011г. 
 
1. Выдача удостоверен1. Выдача удостоверен1. Выдача удостоверен1. Выдача удостоверения трактористаия трактористаия трактористаия тракториста----машиниста о праве вождения машиниста о праве вождения машиниста о праве вождения машиниста о праве вождения     
 
Заявитель представляет следующие документы: 
- заявление установленной формы, 
- копию паспорта, 
- копию выданного документа об окончании курсов тракториста-машиниста, 
- две фотокарточки размером 3х4 (цветные), 
- квитанцию об уплате государственной пошлины (по 3000 драмов на счета 

№900005165619 и №900005163291), 
- копию удостоверения тракториста-машиниста – в случае изменения 

категории права на вождение. 
Квалификационный экзамен проводится не позднее чем через пятнадцать 

дней и не ранее чем через десять дней после представления заявления. После 
завершения квалификационного экзамена инспекция на основании положительного 
заключения комиссии по квалификационному экзамену в течение трех рабочих дней 
выдает данному лицу удостоверение тракториста-машиниста на право вождения. 

 
1. Выдача 1. Выдача 1. Выдача 1. Выдача дубликата дубликата дубликата дубликата удостоверения удостоверения удостоверения удостоверения трактористатрактористатрактористатракториста----машинистамашинистамашинистамашиниста    о праве вождения о праве вождения о праве вождения о праве вождения     
 
Заявитель представляет следующие документы: 
- заявление установленной формы, 
- копию паспорта, 
- копию выданного документа об окончании курсов тракториста-машиниста, 
- две фотокарточки размером 3х4 (цветные), 
- квитанцию об уплате государственной пошлины (6000 драмов на счета 

№900005165619). 
- В случае утери удостоверения тракториста-машиниста, выданного 

компетентными органами  РА (в том числе и обменянного в других государствах), 
компетентными органами государств бывшего СССР, а также в случае их земены 
его владельцу в установленном порядке в течение трех рабочих дней выдается 
новое удостоверение на вождение транспортного средства той же группы без сдачи 
квалификационного экзамена -  в случае представления заявления, двух 
фотокарточек размером 3х4 (цветных) и  квитанции об уплате государственной 
пошлины (3000 драмов на счета №900005165619). 

Основание – закон РА о <Госпошлинах> от 27.12.1997г. 
Основание – Постановление Правительства РА № 307-Н от 24.03.2011г. 
 



Services provided by the State Inspectorate for Agricultural Machinery of the 
Ministry of Agriculture 

 
1. State registration of agricultural machinery 

 
In order to register agricultural equipment the owner of agricultural equipment or authorized 

person shall provide: 
- Application form, 
- A document certifying the ownership of agricultural machinery, 
- Documents certifying the legality of the acquisition of basic components (engine, chassis) - in 

the case of recording a homemade farm machinery, 
- Receipt of payment of the statutory state tax (5,000 drams for the account number 900 005 

161 824) 
- An individual - an identity document, and a legal entity - the state registration certificate. 
 
2. Upon removal from the register: 
 
- Application form, 
- Receipt of payment of the prescribed state fee (500 drams for the account number 900 005 

161 527) 
- Technical certificate and the state license plate, 
- An individual - an identity document, and a legal entity - the state registration certificate. 

 
3. At issue of new technical certificate or state license plate (duplicate) instead of the lost 

one: 
 
- Application form, 
- The announcement of the loss of technical certificate or state license plate in the organ with a 

circulation of more than a thousand copies (a copy of the newspaper) 
- Receipt of payment of the prescribed state fee (10,000 drams to the account number 900 005 

161 824) 
- An individual - an identity document, and a legal entity - the state registration certificate. 
After verification of correspondance of the submitted documents, technical data, accounting 

function is carried out within three working days. 
Basis - the RA Law on ,,State duty'' of 27.12.1997g. 
Basis - Order of the Minister of Agriculture №21-A from 11.02.2011g. 
 
1. Issuance of driving right certificates to tractor driver  

 
The applicant shall submit the following documents: 



- Application form, 
- Copy of passport 
- Copy of the document issued by the end of the course of tractor-driving, 
- Two photos 3x4 (Color) 
- Receipt of payment of state duty (3,000 drams for the account number 900 005 165 619 900 

005 163 291 and number) 
- Copy of tractor driver's license - in the case of changing of driving right category. 
The qualifying examination shall be held not later than fifteen days and not earlier than ten 

days after submission of the application. After completion of the qualifying examination on the 
basis of inspection of the positive conclusions of the commission of the qualification examination 
within three working days, issue the person certificate of tractor driver to drive. 

 
2. Providing of Duplicate of driving on the right certificates to tractor driver  

 
The applicant shall submit the following documents: 
- Application form, 
- Copy of passport 
- A copy of the document issued by the end of the course the tractor-driver, 
- Two photos 3x4 (Color) 
- Receipt of payment of state duty (6,000 drams for the account number 900 005 165 619). 
- In case of loss of tractor driver license issued by the competent authorities of the RA 

(including traded to other countries), the competent authorities of the former Soviet Union, as well 
as in the case of zemeny its owner in the prescribed manner within three working days shall be 
issued a new certificate for driving a vehicle of the same group, without qualification examination 
- in the case of an application, two photographs 3x4 (color) and a receipt for payment of state duty 
(3,000 drams for the account number 900 005 165 619). 

Basis - the RA Law on ,,State duty'' of 27.12.1997g. 
Basis - RA Government Decree № 307-N from 24.03.2011g. 

 
 


