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ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ/ ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

«        »                             201___ 
 

Նշել այն Բաժանորդային Պայամանագրի տվյալները, որի համար տրվում է լիազորագիրը/ Отметить данные 

Абонентского Договора, для которого выдается Доверенность 

             

           Ֆիքսված ծառայության դիմումի համարը /  Номер    

заявления Фиксированной услуги 

 

         ________________________________________________ 

 

          Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցե(ներ)/ 

         Aдрес(а) предоставления Фиксированной услуги * 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

  Շարժական   ծառայության 

հեռախոսահամար(ներ)ը/   ինտերնետ 

համար(ներ)ը/ Телефонные и интернет 

номер(а) мобильной услуги 
 

      _______________________________________________ 

      _______________________________________________ 

*Սույն լիազորագրում նշված լիազորությունները տարածվում են նաև լիազորագրում նշված Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցեի փոփոխության դեպքում /      

Полномочия указанные в данной доверенности распространяются также в случае изменения адреса предоставляемой Фиксированной услуги, 

который указан в доверенности. 

 

 

Ես`/ Я,                                                                     

(բաժանորդի անուն, ազգանուն, հայրանուն/ имя, фамилия, отчество абонента) 

(անձը հաստատող փաստաթուղթ`/ удостоверяющий личность документ ______________ տրված/ выдан ______-ի կողմից/ кем 

«____»________20______ , 

 

կոնտակտային հեռախոսահամար`/ контактный телефонный номер                                                  
                                                                                                                                         (քաղաքային/բջջային/городской/мобильный) 

 

այսուհետ` Լիազորող,/ далее- Уполномочивающий 
 

 

 

լիազորում  եմ/ уполномочиваю                                                                                                                                                                                                                                     
                                                     (լիազորված անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն/имя, фамилия, отчество уполномоченного лица) 

 

(անձը հաստատող փաստաթուղթ`/ удостоверяющий личность документ ______________ տրված/ выдан ______-ի կողմից/ кем 

«____»________20______ , 

 

կոնտակտային հեռախոսահամար`/ контактный номер телефона                                                  
                                                                                                                                                 (քաղաքային/բջջային/городской/мобильный) 

 

բնակվող/ резидент                                                                                                                                                               հասցեում/ по адресу,                                            

(հաշվառման/փաստացի բնակության հասցե (ընդգծել ճիշտ տարբերակը))/ (адрес прописки/фактическое место жительства 

(подчеркнуть правильный вариант))                                 
                              

այսուհետ` Լիազորված Անձ/ далее- Уполномоченное лицо, 

 

 իմ անունից հանդես գալ «Յուքոմ» ՍՊ ընկերությունում (այդ թվում Յուքոմի հետ կնքվող  բոլոր  Բաժանորդային պայմանագրերը և դրանցում 

կատարվող փոփոխությունները, լրացումները, դրանց վերաբերող այլ փաստաթղթերը ստորագրել Յուքոմի Վաճառքի և սպասարկման 

կենտրոններում տեղադրված Էլեկտրոնային (թվային) գրիչով) և կատարել իմ և «Յուքոմ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված Բաժանորդային 

Պայմանագրի հետ կապված ներքոնշյալ այն գործողությունները, որոնց դիմաց ստորագրում եմ. / действовать от моего имени в 

компании ООО "Юком" (в том числе, подписывать все Абонентские договора, заключаемые с Юком, и изменения, дополнения к ним, 

иные документы относительно них электронной (цифровой) ручкой, установленной в Центрах продаж и обслуживания (клиентов) 

Юком) и выполнять нижеследующие действия, связанные с Абонентским Договором между мной и ООО "Юком", под которыми 

подписываюсь. 
 

 



էջ 2/3 

 

 

Ֆիքսված և շարժական ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ/ Список действий, связанных с договором о 

фиксированных и мобильных услугах 

Ստորագրել  

Ֆիքսված 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/ Подписать 

в случае 

уполномочивания 

действий по услугам 

Фиксированной связи 

Ստորագրել 

Շարժական 
ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/ Подписать  

в случае 

уполномочивания 

действий по услугам 

Мобильной связи 

1. Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված ցանկացած գործողություն 

(բացառությամբ Սիմ քարտի փոխարինման, որը կատարվում է համապատասխան 

դիմումի հիման վրա, տեսավարձույթի (VOD), ելքային և մուտքային զանգերի 

քաղվածքի/հաշիվների/հաշվեկշռի քաղվածքի ստացման, սարքավորման (հեռախոս, 

պլանշետ և այլն) մասով պարտավորության կնքման, նոր պայմանագրի կնքման, 

Յուքոմի ցանց համարի տեղափոխման և բաժանորդային իրավունքներն ու 

պարտականությունները փոխանցելու դիմումի ներկայացման. վերջիններիս համար 

անհրաժեշտ է նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր)  / Любое действие в 

отношении Абонентского Договора (за исключением замены Сим карты, которая 

производится на основании соответствующего заявления и получения 

выписок/счетов/выписки баланса видео проката (VOD), исходящих и входящих вызовов, 

за исключением подписания обязанностей в отношении устройств (телефон, планшет и 

т.д.), предъявления заявления о подписании нового договора и портирования номера сети 

Юком и предъявления заявления о передаче абонентских прав и обязанностей, для 

последних необходима заверенная нотариусом доверенность) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

    Ստորագրություն/  

            подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

    Ստորագրություն/  

            подпись 

 

      

                                  կամ ստորագրել այն գործողության(ների) կողքին, որի(որոնց) համար տրվում է լիազորագիրը/ 

                                        или подписаться под тем(-и) действием(ями), для которого(-ых) выдается доверенность 
 

Ֆիքսված և շարժական ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ/ Список действий, связанных с договором о 

фиксированных и мобильных услугах  

 

Ստորագրել  

Ֆիքսված 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/ Подписать 

в случае 

уполномочивания 

действий по услугам 

Фиксированной связи 
 

Ստորագրել 

Շարժական 
ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/Подписать  

в случае 

уполномочивания 

действий по услугам 

Мобильной связи 

2. Բաժանորդային Պայմանագրի դադարեցում / Прекращение действия Абонентского 

Договора  

 

 

  __________________ 

    ստորագրություն/  

            подпись 

 

 

  __________________ 

    ստորագրություն/  

            подпись 

3. Սակագնային պլանի փոփոխություն, բաժանորդագրման տեսակի փոփոխություն 

(միայն հետվճարայինից կանխավճարային) և ծառայության ակտիվացում կամ  

ապաակտիվացում/ Изменение тарифного плана, изменение типа подписки (только от 

постоплатной к предоплатной), а также активация и деактивация услуги  

 

 

 

 

 

__________________ 
    ստորագրություն/  

            подпись 
 

 

 

 

 

__________________ 
    ստորագրություն/  

            подпись 
 

4. Սարքավորման (բջջային հեռախոսի, մոդեմի և այլն) և ֆիքսված ծառայության համար 

գնված սարքի (wifi router, PLC և այլն)  ներկայացում երաշխիքային սպասարկման և 

հետ ստացում, ինչպես նաև Երաշխիքային սպասարկման շրջանակում սարքավորման 

կամ սարքի փոխարինման ժամանակ Նոր սարքավորման կամ սարքի ստացում/ 

Предoставление в гарантийное обслуживание и обратное получение из него 

оборудования (мобильного телефона, модема и проч.) и устройства (WiFi Router, PLC и 

проч.), приобретенного для фиксированных услуг, а также получение нового устройства 

или оборудования при замене устройства или оборудования в рамках Гарантийного 

обслуживания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
    ստորագրություն/  

            подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
    ստորագրություն/  

            подпись 
 

5. Համարափոխություն/ Изменение номера  

 

__________________ 
    ստորագրություն/  

            подпись 

 

________________ 
    ստորագրություն/  

            подпись 

6. Sim քարտի PIN/PUK կոդի պահանջում և կոնտակտային տվյալների 

ավելացում/փոփոխում (բացառությամբ էլեկտրոնային հասցեի)/ Востребование 

PIN/PUK кода SIM карты и добавление/изменение контактных данных (за исключением 

электронного адреса) 

 

 

  ____________________ 

      ստորագրություն/  

            подпись 

 

 

  ____________________ 

      ստորագրություն/  

            подпись 
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7. Բաժանորդային Պայմանագրի փոփոխություն երկարաժամկետ (մեկ տարի և ավել) 

պայմանագրով (համաձայնագրով) (բացառությամբ սարքավորման (հեռախոս, 

պլանշետ և այլն) մասով կնքվող պարտավորության)/ Изменение Абонентского 

Договора на долговременный (один год и более) контракт (соглашение) (за исключением 

обязанности по части оборудования (телефон, планшет и прочее).  

 

 

 

 

 

 

_________________ 
    ստորագրություն/  

            подпись 
 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
    ստորագրություն/  

            подпись 
 

8. Ստորագրել համաձայնագիր առ այն, որ թույլատրվում է Յուքոմի հետ կնքվող  բոլոր  

Բաժանորդային պայմանագրերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները, 

լրացումները, դրանց վերաբերող այլ փաստաթղթերը Բաժանորդի կողմից 

ստորագրվեն Յուքոմի Վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում տեղադրված 

Էլեկտրոնային (թվային) գրիչի միջոցով/Заключить соглашение о том, что 

Абоненту разрешается подписывать все Абонентские договора с Юком, и 

изменения, дополнения к ним, иные документы относительно них 

электронной (цифровой) ручкой, установленной в Центрах продаж и 

обслуживания (клиентов)Юком.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             __________________________ 
                        ստորագրություն / подпись 
 

Ֆիքսված ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված գործողությունների 

ցանկ/ Список действий, связанных с договором о фиксированных услугах 

 

Ստորագրել Ֆիքսված ծառայության 

լիազորության համար/ Подписать  

в случае уполномочивания действий по 

услугам Фиксированной связи  

9. Ֆիքսված ծառայությունների կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ դադարեցում 

(կասեցում) և ժամանակավոր դադարեցված (կասեցված) ծառայության 

վերաակտիվացում/ Кратковременное или долговременное прекращение 

(приостановление) фиксированных услуг и реактивация временно прекращенной 

(приостановленной) услуги. 

 

 

 

 

 

 

              __________________________ 
                        ստորագրություն / подпись 

 

10. Ֆիքսված ծառայությունների ավելացում/դադարեցում գործող և այլ հասցեում և 

ֆիքսված ծառայությունների մատուցման հասցեի փոփոխություն, Սակագնային 

փաթեթի փոփոխություն/ Добавление / прекращение фиксированных услуг по 

действующему и другому адресу и изменение адреса предоставления фиксированных 

услуг, изменение Тарифного плана  

 

 

 

 

              __________________________ 
                         ստորագրություն / подпись 

 

11. Հավելյալ ծառայության մատուցում (wifi սարքի կարգաբերում, GPON սարքի 

տեղափոխում բնակարանի/տան ներսում և այլն)  

(բացառությամբ ելքային զանգերի և տեսավարձույթի (VOD) 

քաղվածքի/հաշիվների/հաշվեկշռի քաղվածքի տրամադրման)/ Предоставление 

дополнительной услуги (наладка устройства WiFi, перестановка устройства GPON в 

доме/квартире и прочее) (за исключением предоставления выписок/счетов/выписки со 

счета по исходящим вызовам и видео-прокату (VоD),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          __________________________ 
                         ստորագրություն / подпись 

 

12. Ծառայությունների մատուցման հասցեում իրականացվող վերանորոգման 

աշխատանքների ընթացքում համապատասխան մալուխներն անցկացնելու 

վերաբերյալ դիմումի ներկայացում / Предъявление заявления о проведении 

соответствующих кабелей в течение ремонтных работ по адресу предоставления услуг.  

 

 

 

 

                         __________________________ 
                          ստորագրություն / подпись 

 

13. Ծանուցման հասցեի և հեռախոսահամարի փոփոխություն/Изменение адреса и 

телефонного номера уведомления  

 

            __________________________ 
                          ստորագրություն / подпись 

 

       

        Լիազորողը հավաստիացնում է, որ սույն լիազորագրի բովանդակությունը, էությունը և նշանակությունը, ինչպես նաև իրավական  հետևանքները 

պարզ և հասկանալի են իր համար և համապատասխանում են իր ցանկությանը:  

Լիազորողը հավաստիացնում է, որ իր գործունեության մեջ սահմանափակված չէ, իր նկատմամբ չկա սահմանված խնամակալություն և 

հոգաբարձություն, սույն լիազորագիրը տրված է կամավոր:  Սույն լիազորագիրը ստորագրող անձը հավաստիացնում է, որ սույն լիազորագիրը 

ստորագրված է անձամբ Լիազորողի կողմից, և տեղեկացված է փաստաթղթեր և ստորագրություններ կեղծելու համար օրենսդրությամբ սահմանված 

պատասխանատվության մասին: /Уполномочивающий гарантирует, что содержание настоящей доверенности, сущность и смысл, а также правовые 

последствия понятны и ясны ему и соответствуют его желанию. Уполномочивающий утверждает, что его деятельность не ограничена, по отношению к 

нему нет никакой опеки и попечительства, а настоящая доверенность выдана добровольно. Лицо, подписавшее данную доверенность, гарантирует, что 

настоящая доверенность подписана лично Уполномочивающим, и что он/она проинформирован (-а) об установленной законом ответственности за 

подделку подписей и фальсификацию документов. 

  

 Սույն լիազորագիրը տրվում է մինչև «____»_______________20____թ.՝ առանց վերալիազորման իրավունքի  (լիազորագրի 

տրամադրման առավելագույն ժամկետը 3 (երեք) տարի է):/ Настоящая доверенность выдана сроком до «____»_______________20____г. 

без права переуполномочивания, (максимальный срок выдачи доверенности составляет 3 (три) года). 


