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ԼԻԶԻՆԳԻ ՀԱՅՏ ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Խնդրում ենք լրացնել էլեկտրոնային եղանակով կամ պարզ հասկանալի ձեռագրով:
Հայտը պետք է լրացվի անձամբ համայնքի ղեկավարի կողմից:
Համայնքի անվանումը
Պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայականի
համարը և գրանցման ամսաթիվը, ՀՎՀՀ
Համայնքի ղեկավար (Ա.Ա.Հ)
Հեռախոս
Լիզինգի առարկա հանդիսացող գույքի
(գույքերի) նկարագիրը

1.
2.
3.

Լիզինգի առարկայի արժեքը
Համայնքի կողմից կատարվող
կանխավճարի չափը
Պահանջվող լիզինգի գումարը
Պահանջվող լիզինգի ժամկետը (ամիս)
Պահանջվող լիզինգի վարձավճարների
մարման ժամանակացույցը

Պահանջվող լիզինգի առարկայի ձեռքբերման անհրաժեշտության հակիրճ հիմնավորումը
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Տվյալներ համայնքին պատկանող շենք-շինությունների մասին
Շինությունների
տեսակները
Անասնագոմ
Թռչնանոց
Ջերմատուն
Սառնարան
Պահեստ, (մառան)
Այլ

Վիճակը (գերազանց,
լավ, բավարար, վատ)

Ընդհանուր
մակերեսը (մ)

Շինության մեջ առկա է` ջուր,
հոսանք, ջեռուցում, կոյուղի

Տվյալներ համայնքին պատկանող գյուղտեխնիկայի մասին
Մեքենասարքավորումների
տեսակը

Մակնիշը

Թողարկման
տարեթիվը

Վիճակը
(գերազանց, լավ,
բավարար, վատ)

Տեխնիկական
անձնագրի
սերիան և
համարը

Տրակտոր
Կոմբայն
Այլ գյուղտեխնիկա*

* - օրինակ` գութան, հնձիչ և այլն
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Գործող վարկային պարտավորություններ
Վարկատու

Վարկի
տեսակ

Արժույթ

Տարեկան
տոկոս

Տրամադրված
գումար

Հիմնական
գումարի
մնացորդ

Տրամադրման
ամսաթիվ

Մարման
ամսաթիվ

Ընդամենը

ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ԿԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
1.

Համայնքի կանոնադրության պատճեն,

2. Համայնքի պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայականի և ՀՎՀՀ-ի պատճենները,
3. Համայնքի ղեկավարի անձնագրի պատճենը,
4. Ավագանու որոշումը լիզինգի առարկան ֆինանսական վարձակալությամբ ձեռք բերելու վերաբերյալ,
5. Պետական լիազորված մարմնի համաձայնությունը լիզինգի առարկան ֆինանսական վարձակալությամբ
ձեռք բերելու վերաբերյալ,
6. Համայնքի սեփականության ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերը,
7. Համայնքի հողային բալանսի մասին հաշվետվություն,
8. Ընթացիկ տարվա համայնքի բյուջեն` հաստատված իրավասու մարմնի կողմից,
9. Նախորդ տարվա և ընթացիկ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածի համայնքի բյուջեի կատարման
հաշվետվությունները` հաստատված իրավասու մարմնի կողմից,
10. Համայնքի ղեկավարի որոշումը “ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ” ՓԲԸ վարկային բյուրոյից

համայնքի

վարկային պատմության վերաբերյալ հարցումներ կատարելու համաձայնության վերաբերյալ,
11. Տրակտորիստ-մեքենավարի կամ կոմբայնավարի վկայականը և անձնագիրը, ինչպես նաև հաճախորդի
համաձայնությունը,

եթե

վերջինս

հանդիսանում

է

այլ

անձ:

Գործող

վարկային

և

գրավային

պայմանագրերի պատճենները` ներառյալ գրաֆիկները (առկայության դեպքում):

Սույնով հաճախորդը տալիս է իր համաձայնությունը, որպեսզի "ՓՄՁ ներդրումներ" ՈՒՎԿ փակ
բաժնետիրական ընկերությունը հաճախորդի գործունեության վերաբերյալ իրավական, տնտեսական,
ֆինանսական, ինչպես նաև ցանկացած այլ տվյալներ, այդ թվում` բանկային և առևտրային գաղտնիք
կազմող տեղեկատվություն տրամադրի ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը, "Հայաստանի
ՓՄՁ ԶԱԿ" հիմնադրամին, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի Գյուղական Տարածքների
Տնտեսական Զարգացման ԾԻԳ ՊՀ-ի Գյուղական ֆինանսավորման կառույցին և "Հազարամյակի
մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:
Համայնքը հաստատում և հավաստում է, որ սույն լիզինգի հայտում շարադրված
տեղեկատվությունը և կից փաստաթղթերն արժանահավատ են և կազմված են վստահելի նյութերի
վրա:
Համայնքը տեղյակ է և համաձայն, որ վարկային կազմակերպությանն իրավունք է վերապահվում
պահանջել ցանկացած այլ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ճշտել ստացված ցանկացած
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տեղեկատվություն, որը վարկային կազմակերպության կարծիքով կարող է օգնել պահանջվող լիզինգը
տրամադրելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուն:

Հաճախորդ

_______________________

_______________________

(Անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

_______________________

(Հայտի լրացման ամիս,ամսաթիվ,տարեթիվ)

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ Հիմնադրամի մասնաճյուղ
Լիզինգի հայտի լրացմանը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի
հավաքագրմանն օժանդակող Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ
Հիմնադրամի պատասխանատու աշխատակցի անուն,
ազգանուն, հեռախոսահամար
Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն
Լիզինգի հայտի լրացմանը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի
հավաքագրմանն օժանդակող Գյուղատնտեսության
աջակցության մարզային կենտրոնի պատասխանատու
աշխատակցի անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար

Սույնով հավաստում եմ, որ լիզինգի հայտում
ներկայացված տեղեկատվությունը ուսումնասիրվել է
իմ կողմից և համապատասխանում է իրականությանը,
որի համար ստորագրում եմ`
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ Հիմնադրամի/
Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն
պատասխանատու աշխատակից

_______________________
(ստորագրություն)

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ Հիմնադրամի
------------------մասնաճյուղի կառավարիչ/
-------------------- մարզի Գյուղատնտեսության
աջակցության մարզային
կենտրոնի տնօրեն

_______________________
(ստորագրություն,կ,Տ)

)

3

