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Համայնքների Գյուղատնտեսական Ռեսուրսների Կառավարման և Մրցունակության II 

Ծրագիր 
 

Արժեշղթաների Զարգացման (ԱՇԶ) Բաղադրիչ 
 

Իրավասու Հայտատուի Հայտ-Դիմում 

 

1. 
Ընդհանուր տեղեկություններ 

հայտատուի վերաբերյալ 
 

 Հայտ-դիմում ներկայացնողի 

լրիվ անվանումը (Ա.Ա.Հ.) 

 

 Հայտ-դիմում ներկայացնողի 

իրավական կարգավիճակը 

 

 Պետական ռեգիստրում 

գրանցման համարը 

 

 Հարկ Վճարողի հաշվառման 

համարը 

 

 Հիմնման տարեթիվը  

 Հիմնադիրների Ա.Ա.Հ և 

մասնաբաժինները 

 

(Կոոպերատիվների դեպքում 
առանձին կցել մասնակիցների 
ցանկը) 

1. ____________________________________________________, 

________% 

 

2. ____________________________________________________, 

________% 

 

3. ____________________________________________________, 

________% 

 

4. ____________________________________________________, 

________% 

 Տնօրենի Ա.Ա.Հ.  

 Տնօրենի անձնագրային տվյալներ  

 Գլխավոր հաշվապահի Ա.Ա.Հ.  

 Իրավաբանական հասցեն  

 Գործունեության հասցեն(երը) 1. _________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________ 

 Կոնտակտային հեռախոս և էլ. 

փոստ 

 

 Բանկային հաշիվ  

 Գործունեության ոլորտ(ները)  

   

2. 
Տեղեկություններ հայտատուի 

գործունեության վերաբերյալ 
 

 Նախորդ տարվա իրացումները, 

ՀՀ դրամ 

 

 Նախորդ տարվա շահույթը, ՀՀ  



դրամ 

 Ընթացիկ տարվա ____ ամիսների 

իրացումները, ՀՀ դրամ 

 

 Ընթացիկ տարվա ____ ամիսների 

մոտավոր շահույթը, ՀՀ դրամ 

 

 Առկա հիմնական 

հզորություններ 

(նկարագրություն), այդ թվում՝ 

 շենքեր և շինություններ 

 սարքավորումներ 

 այլ ակտիվներ 

 

 

 

 

 Փաստացի աշխատողների 

թվաքանակը (վերջին 3 

ամիսներին), որից՝ 

 

 Կանայք   

 Մինչև 30 տարեկան  
(ներառյալ) երիտասարդներ 

 

 

3. 
Տեղեկություններ ենթածրագրի 

վերաբերյալ 
 

 Ենթածրագրի անվանումը  

 Ենթածրագրի (գլխավոր) 

նպատակը 

 

 Ենթածրագրի ընդհանուր արժեքը, 

ՀՀ դրամ, այդ թվում` 

 

 Պահանջվող նպատակային 
ֆինանսավորման գումարը, ՀՀ 
դրամ 

 

 Հայտատուի կողմից ներդրվող 
համաֆինանսավորման 
գումարը, ՀՀ դրամ 

 

 Նպատակային ֆինանսավորման 

գումարի օգտագործման 

ուղղությունները (անվանում և 

գումար, ՀՀ դրամ) 

1. ________________________________________________, 

_________  

2. ________________________________________________, 

_________  

3. ________________________________________________, 

_________  

4. ________________________________________________, 

_________  

5. ________________________________________________, 

_________  

 Հայտատուի 

համաֆինանսավորման գումարի 

օգտագործման ուղղությունները 

(անվանում և գումար, ՀՀ դրամ) 

1. ________________________________________________, 

_________  

2. ________________________________________________, 

_________  

3. ________________________________________________, 

_________  

4. ________________________________________________, 



_________  

5. ________________________________________________, 

_________  

 Ենթածրագրի ակնկալվող սկիզբը 

(ամիս, տարի) 

 

 Ենթածրագրի իրականացման 

ակնկալվող ավարտը (ամիս, 

տարի) 

 

   

 

 

Հայտատուի կազմակերպության տնօրեն՝ _______________________ 

 

Օր, Ամիս, Տարի 

Ստորագրություն 

կնիք 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Հայտ-Դիմումի ներկայացնելու հրահանգներ. 

 

«Արժեշղթաների Զարգացման» Բաղադրիչի Քարտուղարությունը (ԱՇԶՔ) Հայտ-Դիմումներ է 

ընդունում ցանկացած իրավասու հայտատուից՝ առանց բացառության: Հայտ-Դիմումները 

պատրաստում և ներկայացնում են հավակնորդ հայտատուները՝ իրենց ղեկավարի 

ստորագրությամբ: Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված Հայտ-Դիմումները ենթակա չեն 

ընդունման ԱՇԶՔ կողմից: Էլեկտրոնային փոստով և ֆաքսով ուղարկված Հայտ-Դիմումները 

ենթակա չեն ընդունման ԱՇԶՔ կողմից:  

 

Հայտ-Դիմումի ներկայացնելու պահանջներ. 

 

 Հայտ-Դիմումները պատրաստվում և ներկայացվում են հայերեն լեզվով, տպագիր կամ 

ազատ ընթեռնելի և հասկանալի ձեռագիր ձևաչափով: 

 Հայտերը և լրացուցիչ էջերը պետք է լրացվեն թղթի միայն մեկ կողմից: 

 Տպված տեքստի համար տառերի չափը պետք է լինի 11: 

 Հայտ-Դիմումի Էջերը պետք է համարակալվեն և ներկայացվեն փակ ծրարով:  

 


