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ԼԻԶԻՆԳԻ ՀԱՅՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Խնդրում ենք լրացնել էլեկտրոնային եղանակով կամ պարզ հասկանալի ձեռագրով:
Հայտը պետք է լրացվի անձամբ հաճախորդի կողմից:

Հաճախորդի անուն ազգանունը`
Գրանցման հասցե`
Գործունեության հասցե`
Հեռախոս`
Գործունեության տեսակը`
Անձնագրի տվյալները (անհատ
ձեռնարկատեր լինելու դեպքում նաև
պետ. ռեգիստրի վկայականի համարը,
դրա տրման ամսաթիվը և ՀՎՀՀ-ն)`
Լիզինգի առարկա հանդիսացող գույքի
(գույքերի) նկարագիրը

1.
2.
3.

Լիզինգի առարկայի արժեքը
Հաճախորդի կողմից կատարվող
կանխավճարի չափը
Պահանջվող լիզինգի գումարը
Պահանջվող լիզինգի ժամկետը(ամիս)
Պահանջվող լիզինգի վարձավճարների
մարման ժամանակացույցը
Նախկինում օգտվե՞լ եք արդյոք "Ջրից
դեպի շուկա" ծրագրից
Ունե՞ք արդյոք տրակտոր վարելու
վարորդական իրավունք

1. Հաճախորդի ընտանիքի անդամների ընդհանուր թիվը
2. Հաճախորդի

ընտանիքի

չափահաս

անդամների

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

____________________
թիվը,

որոնք

աշխատում

են

իրենց

տնտեսությունում ____________
3. Հաճախորդի հետ փոխկապակցված այլ անձիք և կազմակերպություններ
Փոխկապակցվածության

Անուն, ազգանուն/անվանում, անձնագրային տվյալներ/ՀՎՀՀ, հասցե

տեսակը
1.
2.
3.
4.
5.
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4. Ակնկալվող լիզինգի գծով երաշխավորներ
Անուն, ազգանուն/անվանում, անձնագրային տվյալներ/ՀՎՀՀ, հասցե

Կապը հաճախորդի հետ

1.
2.

5. Երաշխավորներին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքեր.
Անվանում

Նկարագրություն

Սեփականատեր

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Տվյալներ տնտեսությանը պատկանող կենդանիների և թռչունների մասին
Անասնատեսակ

Ցեղը

Գլխաքանակը

Միջինում կենդանի

1 գլխի միջին փաստացի

(գլուխ)

քաշը (կգ)

մթերատվությունը

Խոշոր եղջերավոր,
որից`
կովեր,

կաթ ___________ (լ/օր)

ցուլեր,
երինջներ,
հորթեր, ցլիկներ
Մանր եղջերավոր,

բուրդ_______(կգ/տարի)

որից`
մաքիներ,

կաթ ___________ (լ/օր)

գառներ
Խոզեր, որից`
մայրեր (մերուններ),

________ խոճկոր/ տարի

խոճկորներ
Հավեր, որից`
ածաններ,

_____________ ձու/տարի

ճտեր
Այլ կենդանիներ և
թռչուններ*

*Ձկներ, մեղուներ և այլն
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Հողատարածքների վերաբերյալ տեղեկատվություն
Հողի
նշանակությունը

Տարածքի մակերեսը
ընդամենը
որից
2
(մ )
ոռոգվող
(մ2)

Իրավունքի տեսակը
(սեփականություն,
վարձակալություն)

Սեփականատեր/
վարձակալ

Սեփականության
վկայականի
համարը

վարելահող
տնամերձ, որից
մշակովի
պտղատու այգի
պտղատու այգի
խաղողի այգի
արոտավայր
խոտհարք

Վարձակալության պայմանագրի համարը, ավարտման ժամկետը և վարձավճարը`
________________________________________
Պտղատու այգու տարիքը` .............., քանի ծառ կա տնկած` ...........
Խաղողի այգու տարիքը`

..........,

քանի թուփ կա տնկած ` .........

Արտադրական շինությունների մասին տվալներ
Շինությունների
տեսակները

Վիճակը
(գերազանց, լավ,
բավարար, վատ)

Ընդհանուր
մակերեսը
(մ)

Սեփականատեր/
վարձակալ

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

Անասնագոմ
Թռչնանոց
Ջերմատուն
Սառնարան
Պահեստ (մառան)
Այլ

Տվյալներ տնտեսությանը պատկանող մեքենա-սարքավորումների մասին
Մեքենասարքավորումների
տեսակը

Մակնիշը

Թողարկման
տարեթիվը

Վիճակը
(գերազանց, լավ,
բավարար, վատ)

Սեփականատիրոջ
անուն, ազգանունը

Տեխնիկական
անձնագրի
սերիան և
համարը

Մարդատար
ավտոմեքենա
Բեռնատար
ավտոմեքենա
Տրակտոր
Կոմբայն
Այլ գյուղտեխնիկա*
Սարքավորումներ

* - օրինակ` գութան, հնձիչ և այլն
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ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշարներ*

Քանակը

Չափի միավորը

Միավորի գինը

Ընդհանուր արժեքը

Ընդամենը գումար

*-սերմացու, պարարտանյութ, բուժանյութ, անասնակեր, մատղաշ անասուններ, պատրաստի
արտադրանք և այլն
Դեբիտորական պարտավորություններ
Հանձնված ապրանքների կամ կատարված աշխատանքների
դիմաց սպասվող գումարներ

Գումարը

Առաջացման

Մարման

(ՀՀ դրամ)

ժամկետը

ժամկետը

Գումարը

Առաջացման

Մարման

(ՀՀ դրամ)

ժամկետը

ժամկետը

1.
2.
3.
4.
Ընդամենը
Տրված կանխավճարներ մատակարարներին
1.
2.
3.
4.
Ընդամենը
Ընդհանուր

Կրեդիտորական պարտավորություններ
Տեսակը
Պարտավորություններ պետության հանդեպ
1.

Հողի հարկի գծով

2.

Ջրի վարձի գծով

3.

Այլ

4.
Ընդամենը
Հաճախորդների կողմից ստացված կանխավճարներ
1.
2.
3.
4.
Ընդամենը
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Մատակարարների հանդեպ պարտքեր
1.
2.
3.
4.
Ընդամենը
Անձնական և այլ պարտքեր
1.
2.
3.
4.
Ընդամենը
Ընդհանուր

Գործող վարկային պարտավորություններ
Վարկատու

Վարկի
տեսակ

Արժույթ

Տարեկ
ան
տոկոս

Տրամադրվ
ած գումար

Հիմնական
գումարի
մնացորդ

Տրամադր
Մարման
ման
ամսաթիվ
ամսաթիվ

Ընդամենը

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
1. Նախորդ գյուղատնտեսական
եկամուտները
Հ/Հ

Ստացված եկամուտների
անվանումը

տարում(------թ---

Չափի
միավորը

Քանակը

-----թ)

տնտեսության

ստացած

Միավորի Գինը

Ընդհանուր գումարը

(ՀՀ դրամ)

(ՀՀ դրամ)

Ընդամենը

2. Նախորդ գյուղատնտեսական տարում(------թ--- -----թ) այլ եկամուտի աղբյուրներ
Հ/Հ

Եկամտի աղբյուրը

Ստացման պարբերականությունը

Գումարը (ՀՀ դրամ)
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3. Նախորդ գյուղատնտեսական տարում(------թ--կատարված ծախսերի նկարագիրը`
Անվանումը

Չափի

Քանակը

միավորը

-----թ)
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տնտեսության

կողմից

Միավորի Գինը

Ընդհանուր գումարը

(ՀՀ դրամ)

(ՀՀ դրամ)

Սերմացու

Պարարտանյութեր
Բուժանյութեր,դեղորայք
(բույսերի և կենդանիների
համար)
Անասնակեր
Տնտեսությունում զբաղված
անձանց աշխատավարձ
Հողի վարձավճար
Տեխնիկայի վարձավճար
Վառելիք

Կոմունալ ծախսեր
Հողի հարկ
Ջրի վարձ
Վարկի տոկոսի մարում
Անձնական ծախսեր
Այլ ծախսեր
Ընդամենը

4. Նախորդ գյուղատնտեսական տարում(------թ--- -----թ) տնտեսության կողմից կատարված
կապիտալ ներդրումներ (այդ թվում շենքերի և շինությունների, տրանսպորտային միջոցների,
սարքավորումների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում, դրանց վերանորոգում)
Հ/Հ

Անվանում

Չափի
միավորը

Քանակը

Միավորի Գինը

Ընդհանուր գումարը

(ՀՀ դրամ)

(ՀՀ դրամ)
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5. Հաջորդ կամ ընթացիկ գյուղատնտեսական
տնտեսության ստացած և ակնկալվող եկամուտները

տարվա
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համար

(------թ---

-----թ)

Ստացված և ակնկալվող

Հ/Հ

եկամուտների անվանումը
Փաստացի
ստացած
եկամուտի
անվանում

Ակնկալվող
եկամուտի

Միավորի
Չափի
միավորը

Գինը

Քանակը

(ՀՀ
դրամ)

անվանում

Ընդհանուր
գումարը
(ՀՀ դրամ)

Լիզինգի
առարկայի
շահագործումից
ակնկալվող
եկամուտներ

Ընդամենը

6. Հաջորդ կամ ընթացիկ գյուղատնտեսական տարվա համար (------թ--- -----թ)
տնտեսության կողմից փաստացի կատարված և նախատեսվող ծախսերի նկարագիրը`
Չափի
միավորը
Անվանումը

Քանակը

Միավորի

Ընդհանուր

Փաստացի

Գինը

գումարը

կատարված

(ՀՀ դրամ)

(ՀՀ դրամ)

ծախսերի
ընդհանուր
գումարը (ՀՀ դրամ)

Սերմացու

Պարարտանյութեր
Բուժանյութեր,դեղորայք
(բույսերի և
կենդանիների համար)
Անասնակեր
Տնտեսությունում
զբաղված անձանց
աշխատավարձ
Հողի վարձավճար
Տեխնիկայի վարձավճար
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Վառելիք

Կոմունալ ծախսեր
Հողի հարկ
Ջրի վարձ
Վարկի տոկոսի մարում
Անձնական ծախսեր
Այլ ծախսեր
Ընդամենը

ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ԿԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
1. Հաճախորդի և փոխկապակցված անձանց /ընտանիքի անդամների/ անձնագրերի պատճենները,
2. Անհատ ձեռնարկատեր լինելու դեպքում պետ. ռեգիստրի վկայականի և ՀՎՀՀ պատճենները,
3. Հաճախորդի,

փոխկապակցված

անձանց

/ընտանիքի

անդամների/

և

երաշխավորների

համաձայնությունը “ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ” ՓԲԸ-ից վարկային պատմության վերաբերյալ
հարցումներ կատարելու վերաբերյալ,
4. Տնտեսության մեջ օգտագործվող անշարժ և շարժական գույքերի նկատմամբ սեփականության
իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր,
5. Հաճախորդի կամ ընտանիքի անդամների այլ եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ (առկայության
դեպքում),
6. Երաշխավորող անձանց անձնագրերի պատճենները (իրավաբանական անձ հանդիսացող
երաշխավորների կանոնադրությունն իր բոլոր փոփոխություններով, ՀՀ իրավաբանական անձանց
պետական ռեգիստրի կողմից տրված վկայականն իր բոլոր ներդիրներով, տնօրենի անձնագրի

8

"öØÒ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ" àõìÎ ö´À

ÈÆ¼ÆÜ¶Æ Ð²Úî

պատճենը, տեղեկանք ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիայից կամ ՀՀ իրավաբանական անձանց
պետական ռեգիստրից բաժնետերերի կամ մասնակիցների վերաբերյալ),
7. Երաշխավորող

անձանց

պատկանող

գույքերի

սեփականության

իրավունքը

հավաստող

փաստաթղթեր,
8. Տեղեկանք գյուղապետարանից անասունների գլխաքանակի վերաբերյալ,
9. Տնտեսության մեջ վարձակալական հիմունքներով օգտագործվող գույքերի վարձակալության
պայմանագրերի պատճեններ,
10. Գործող վարկային և գրավային պայմանագրերի պատճենները` ներառյալ գրաֆիկները,
11. Տրակտորիստ-մեքենավարի կամ կոմբայնավարի վկայականը և անձնագիրը, ինչպես նաև
հաճախորդի համաձայնությունը, եթե վերջինս հանդիսանում է այլ անձ,
12. Տնտեսության ամբողջական պատկերը արտացալող լուսանկարներ:
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:
Հաճախորդը հաստատում և երաշխավորում է, որ սույն լիզինգի հայտում շարադրված
տեղեկատվությունը և կից փաստաթղթերը արժանահավատ են և կազմված են վստահելի նյութերի
վրա:
Հաճախորդը տեղյակ է և համաձայն, որ վարկային կազմակերպությանն իրավունք է վերապահվում
պահանջել ցանկացած այլ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ճշտել ստացված ցանկացած
տեղեկատվություն, որը վարկային կազմակերպության կարծիքով կարող է օգնել պահանջվող լիզինգը
տրամադրելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուն:
Ինչպես
նաև
տեղեկացված
է,
որ
որպես
լիզինգի
պայմանագրով
ստանձնած
պարտավորությունների ամբողջական կատարման ապահովում անհրաժեշտ է առնվազն 2 (երկու)
անձանց երաշխավորություն:

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
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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)
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