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ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ/ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

« ___  »_______________  202__ 
 

Նշել այն Բաժանորդային Պայմանագրի համարը (տվյալները), որի համար տրվում է լիազորագիրը/ 

   Указать номер (данные) Абонентского договора, для которого выдается Доверенность 
               

Ֆիքսված կապի ծառայության  

Դիմումի համարը (ID)/ Номер заявления услуги 

фиксированной связи (ID)_______________________ 

           

Ֆիքսված կապի ծառայության մատուցման հասցե(ներ)/ 

Адрес(а) предоставления услуги фиксированной связи* 
        Բոլոր հասցեները/Все адреса 

        Նշված հասցե(ներ)ի համար/Для указанных адрес(ов) 

     ________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

 

 

Շարժական կապի ծառայության 

հեռախոսահամար(ներ)ը/ինտերնետ     

համար(ներ)ը/Телефонный/интернет 

номер(а) услуги мобильной связи 

           
  ___________________________________________ 

  ___________________________________________ 

 

 *Սույն լիազորագրում նշված լիազորությունները գործում են նաև լիազորագրում նշված Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցեի փոփոխության 

դեպքում:/*Полномочия, указанные в настоящей Доверенности, действуют также в случае изменения адреса предоставления фиксированной услуги, 

указанной в Доверенности. 

 

        

 

  Անուն, ազգանուն, հայրանուն/Имя, фамилия, отчество    ________________________________________________________________  

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ/Данные удостоверяющего личность документа ____________________ տրված է/ дата 

выдачи: _____/_____/____, ում կողմից/орган выдачи: ________                                                                                                                                                                                         

Գրանցման հասցե/Адрес регистрации__________________________________________________________________________________ 

Կոնտակտային հեռախոսահամար/ Контактный номер телефона _________________________________________________________ 

                                  
 

 

  Անուն, ազգանուն, հայրանուն/Имя, фамилия, отчество    _________________________________________________________________  

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ/Данные удостоверяющего личность документа ____________________ տրված է/ дата 

выдачи: _____/_____/____, ում կողմից/орган выдачи: ________                                                                                                                                                                                         

Գրանցման հասցե/Адрес регистрации__________________________________________________________________________________ 

Կոնտակտային հեռախոսահամար/ Контактный номер телефона _________________________________________________________ 

 

Սույնով Բաժանորդը լիազորում է Լիազորված անձին իր անունից հանդես գալ «Յուքոմ» ՓԲ ընկերությունում (այսուհետ՝ Ընկերություն) և 

կատարել  Բաժանորդի և Ընկերության միջև կնքված Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված ներքոնշյալ այն գործողությունները, որոնց 

դիմաց առկա է Բաժանորդի ստորագրությունը./Настоящим Абонент уполномочивает Уполномоченное лицо действовать от его/ее имени в 

компании ЗАО "Юком" (далее — Компания) и выполнять нижеследующие действия, связанные с Абонентским договором между Абонентом и 

Компанией, под которыми подписывается Абонент: 

 

Ֆիքսված և շարժական կապի ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ/Список действий, связанных с договором об услугах 

фиксированной и мобильной связи 

 

Ստորագրել 

Ֆիքսված կապի 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/Подписать 

в случае 

уполномочивания 

действий по услугам 

Фиксированной связи 

 

Ստորագրել 

Շարժական կապի 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/Подписать  

в случае 

уполномочивания 

действий по услугам 

Мобильной связи 

 Լիազորված անձի տվյալները /Данные Уполномоченного лица 

Բաժանորդի (այսուհետ Բաժանորդ կամ Լիազորող անձ) տվյալները/Данные Абонента (далее Абонент или 

Уполномочивающее лицо) 
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1. Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված սույն լիազորագրի մյուս կետերով 

նախատեսված ցանկացած գործողություն, բացառությամբ ներքոնշյալ 

գործարքների (որոնց համար անհրաժեշտ է ներկայացնել նոտարական 

վավերացմամբ լիազորագիր)`/Любое действие, предусмотренное другими 

пунктами настоящей Доверенности, связанной с Абонентским договором, за 

исключением нижеследующих сделок (для которых необходимо представить 

нотариально заверенную доверенность):  
 «SIM» քարտի փոխարինման/Замена «SIM» карты; 

 «Real static/dynamic IP»-ի  հետ կապված ցանկացած  գործարքի/Любая сделка, связанная с 

«Real static/dynamic IP»-ом; 

 Տեսավարձույթի (VOD), ելքային և մուտքային զանգերի քաղվածքի, հաշիվների, 

հաշվեկշռի քաղվածքի ստացման/Получение выписки, счетов, выписки по балансу видео 

проката (VOD), исходящих и входящих вызовов; 

 Սարքավորման (հեռախոս, պլանշետ և այլն) մասով պարտավորության կնքման, նոր 

պայմանագրի կնքման, այդ թվում՝ կանխավճարայինից անցում հետվճարային կամ 

հետվճարային ամսական բաժանորդագրության, ամսական բաժանորդագրությունից 

անցում հետվճարային ամսական բաժանորդագրության, հետվճարային ամսական 

բաժանորդագրությունից անցում  ՄՏՏ ԲԲԸ-ի օպերատորի հետ համատեղ կրկնակի SIM 

քարտի օգտագործման վերաբերյալ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի 

/Подписание обязанности в отношении оборудования (телефон, планшет и т.д.), 

заключение нового договора, в том числе, переход с предоплаты на постоплату или 

ежемесячную подписку с постоплатой, переход с ежемесячной подписки на постоплатную 

ежемесячную  подписку,  переход с постоплатной ежемесячной подписки на договор 

оказания услуг совместно с оператором ОАО МТТ об использовании двойной SIM-карты;;  

 ֆիքսված կապի ծառայության նոր հասցեի ավելացման/Добавление нового адреса услуги 

фиксированной связи; 

 Ընկերության ցանց համարի տեղափոխման/Перенос сетевого номера Компании; 

 Բաժանորդային իրավունքներն ու պարտականությունները երրորդ անձին 

փոխանցման/Передача прав и обязанностей по подписке третьему лицу; 

 Բաժանորդի կողմից Ընկերության ծառայությունների համար վճարված ցանկացած 

գումարի վերադարձի/Возврат любой суммы, уплаченной Абонентом за услуги Компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________ 

       ստորագրություն/ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

      ստորագրություն/ 

подпись 

 

Ֆիքսված և շարժական կապի ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ /Список действий, связанных с договором об услугах 

фиксированной и мобильной связи 

 

Ստորագրել 

Ֆիքսված կապի 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում /Подписать 

в случае 

уполномочивания 

действий по услугам 

Фиксированной 

связи 

Ստորագրել 

Շարժական կապի 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում /Подписать 

в случае 

уполномочивания 

действий по услугам 

Мобильной связи 

1. Բաժանորդային Պայմանագրի լուծում, Շարժական ինտերնետ ծառայության 

«Wifi» մոդեմի 15 օրվա հետվերադարձ/Прекращение действия Абонентского 

договора, возврат модема «Wi-Fi» мобильной интернет услуги в течение 15 дней.   

 

 

_________________ 

       ստորագրություն/ 

подпись 

 

 

__________________ 

      ստորագրություն/ 

подпись 

2. Սակագնային պլանի (փաթեթի) փոփոխություն, բաժանորդագրման տեսակի 

փոփոխություն (միայն անցում դեպի կանխավճարային սակագնային 

պլանների), Շարժական կապի հավելյալ ծառայությունների ակտիվացում, 

ապաակտիվացում («SIM» քարտի «PIN/PUK» կոդի տրամադրում, ռոմինգ 

ծառայություն, ինտերնետ փաթեթների ավելացում և այլն)/Смена тарифного 

плана, смена типа подписки (только переход на предоплатные тарифные планы),  

активация,  деактивация дополнительных услуг мобильной связи (предоставление 

«PIN/PUK» кода «SIM» карты, услуга роуминга, добавления интернет планов и т.д.). 

 

 

 

 

 

__________________ 

      ստորագրություն/ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

      ստորագրություն/ 

подпись 

 

3. Ընկերությունից գնված սարքավորման (հեռախոս, «Wifi» մոդեմ և այլն) կամ 

սարքի («wifi» router, «PLC» և այլն) երաշխիքային սպասարկման 

շրջանակներում հանձնում, ընդունում կամ երաշխիքային սպասարկման 

շրջանակներում փոխարինում/Передача, прием или замена в рамках 

гарантийного обслуживания оборудования (телефон, модем «Wi-Fi» и т.д.) или 

устройства (роутер «Wi-Fi», «PLC» и т.д.), приобретенного у Компании.  

 

 

 

 

__________________ 

      ստորագրություն/ 

подпись 

 

 

 

 

 

__________________ 

     ստորագրություն/ 

подпись 

 

4. Բաժանորդի կոնտակտային տվյալների ավելացում, փոփոխություն 

(հեռախոսահամարի ավելացում, ծանուցման հասցեի փոփոխություն) 

(բացառությամբ՝ էլեկտրոնային հասցեի, քաղվածքի, հաշիվների, հաշվեկշռի  

քաղվածքի, «VOD » տրամադրման)/Добавление, изменение контактных данных 

абонента (добавление номера телефона, изменение адреса уведомления) (за 

исключением адреса электронной почты, выписки, счетов, выписки по балансу, 

предоставления «VOD»). 

 

 

 

__________________ 

      ստորագրություն/ 

подпись 

 

 

 

 

_________________ 

     ստորագրություն/ 

подпись 
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5. Բաժանորդային Պայմանագրում փոփոխության կատարում (վերակնքում մեկ 

տարի կամ ավելի ժամկետով)՝ սարքավորման տրամադրմամբ՝ uFI, 

(բացառությամբ` հեռախոսի, ժամացույցի, պլանշետի և այլնի մասով կնքվող 

պարտավորություններով համաձայնագրերի կամ պայմանագրերի)/Внесение 

изменений в Абонентский договор (продление на один год или более) с 

предоставлением оборудования uFI (за исключением соглашений или договоров 

с обязательствами по части телефона, часов, планшета и т.д.) 

 

 

 

 

 

_________________ 

      ստորագրություն/ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

        ստորագրություն/ 

подпись 

 

Ֆիքսված կապի ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

 գործողությունների ցանկ/Список действий, связанных с договором об услугах фиксированной 

связи 

 

Ստորագրել Ֆիքսված ծառայության 

լիազորության համար/ Подписать 

в случае уполномочивания действий по 

Фиксированной услуге 

6. Ֆիքսված ծառայության կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ կասեցում 

(սառեցում) և ժամանակավորապես կասեցված (սառեցված) ծառայության 

վերաակտիվացում, Ֆիքսված կապի ծառայությունների ավելացում/ 

դադարեցում Բաժանորդային պայմանագրում նշված հասցե(ներ)ում/ 

Краткосрочное или долгосрочное приостановление (замораживание) 

фиксированной услуги и возобновление временно приостановленной 

(замороженной) услуги, добавление/прекращение предоставления услуг 

фиксированной связи по адресу (адресам), указанному (указанным) в 

Абонентском договоре. 

 

 

 

 

 

 

             __________________________ 
     ստորագրություն/подпись 

 

 

    

7. Հավելյալ ծառայությունների  մատուցում/ ակտիվացում/ ապաակտիվացում 

(«Mediaroom», «Web TV/Youtube», թեմատիկ փաթեթներ, «Wifi» սարքի 

տեղադրում, «Wifi» սարքի կարգաբերում, GPON սարքի տեղափոխում 

բնակարանի/տան ներսում և այլն) /Предоставление, активация (деактивация) 

дополнительных услуг («Mediaroom», «Web TV/Youtube», тематические планы, 

установка устройства «Wifi», настройка устройства «Wifi», перестановка GPON 

устройства в вкартире/доме и т.д.). 

 

 

 

             __________________________ 
     ստորագրություն подпись 

 

8. Ծառայությունների մատուցման հասցեում իրականացվող վերանորոգման 

աշխատանքների ընթացքում համապատասխան մալուխներն անցկացնելու 

վերաբերյալ դիմումի ներկայացում։/Представление заявления о проведении 

соответствующих кабелей в течение ремонтных работ по адресу предоставления 

услуг. 

 

 

             __________________________ 
     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 իր՝ Լիազորողի կողմից, և 

տեղեկացված է փաստաթղթեր և ստորագրություններ կեղծելու համար օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության մասին:/ 

 

Уполномочивающий заверяет, что содержание, сущность и значение данной Доверенности, а также правовые последствия ясны и понятны 

ему/ей, и соответствуют его/ее желанию. 

Уполномочивающее лицо заверяет, что не ограничен(о) в своей деятельности, по отношению к нему/ней нет установленной опеки и 

попечительства, и настоящая Доверенность выдана добровольно. 

Лицо, подписывающее данную Доверенность, заверяет, что настоящая Доверенность подписана лично им/ей — Уполномочивающим, и что 

он/она проинформирован(а) об установленной законодательством ответственности за подделку документов и подписей. 
 

Սույն լիազորագիրը տրվում է մինչև «______»_______________202___թ.՝ առանց վերալիազորման իրավունքի 

(Լիազորագրի տրամադրման առավելագույն ժամկետը 3 (երեք) տարի է):/Настоящая Доверенность выдана сроком до 

«____»__________202____г. без права переуполномочивания, (максимальный срок выдачи Доверенности составляет 3 (три) года). 

 


