
 

 

  էջ 1 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

 

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՓՄՁ-ՆԵՐԻ 

ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ – ԲԱՐԴ ՆԱԽԱԳԾԵՐ 
Դիմումի Ձևի հիմնական նպատակն է տրամադրել տեղեկություններ ձեր ընկերության մասին, որպեսզի 

որոշվի՝ 

• Ընկերության համապատասխանությունը Հայաստանում EU4Business ՎԶԵԲ Վարկային Գծին 

մասնակցելու չափանիշներին,  

• Շրջակա միջավայրի, աշխատավայրում առողջության ու անվտանգության, արտադրանքի 

անվտանգության ու կառավարման ստանդարտների ոլորտում ազգային ու ԵՄ 

ստանդարտներին ներկայիս համապատասխանության կարգավիճակը,   

• Ձեր ներդրման կամ ծրագրի բնույթն ու ժամկետները:  

Այս տեղեկությունները կօգնեն մեզ խորհուրդ տալ ձեզ առ այն` արդյոք Ծրագիրը համապատասխանում 

է ձեր ընկերության ու ձեր զարգացման ծրագրին ու նախագծին, և ինչ է անհրաժեշտ Ներդրումային 

Ծրագիր մշակելու համար:  

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մեր խորհուրդը հիմնված է լինելու ձեր ընկերության տրամադրած 

տեղեկությունների ու տվյալների վրա: Բոլոր տեղեկություններին կվերաբերվենք որպես գաղտնի, ու 

դրանք կօգտագործվեն միայն Ծրագրի իռականցման նպատակներով: 

Եթե ունեք հարցեր կամ աջակցության անհրաժեշտություն, խնդրում ենք դիմել՝ 

  

 

ՎԶԵԲ Վարկային Գիծ 

Կոնտակտային անձ 

Տկն. Լիլիթ Ղարայան 

Բջջ.՝ +374 91 349499 

  

 

Email: info.armenia@eu4business-ebrdcreditline.com 
 

Website: www.eu4business-ebrdcreditline.com 

 

 

 

Նախապես շնորհակալ ենք ձեր համագործակցության համար: 

mailto:info.armenia@eu4business-ebrdcreditline.com
http://www.dcftacreditline.com/


 

 

  էջ 2 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

Ընկերության 

անվանումը 

 

Հասցե  

Նախագծի հասցե  

Հեռախոսահամար  

Կայք  

Կոնտակտային անձ  

Պաշտոն  

Հեռախոսահամար  

Բջջային համար  

Էլ. փոստ  

Ընկերության 

գրանցման համար 

 

Ընկերության 

հիմնական 

ապրանքները և/կամ 

ծառայությունները 

 (խնդրում ենք նշել 

NACE կոդը) 

 

Ընկերության 

համառոտ 

նկարագրությունը 

(կառուցվածքը, 

շուկաները/ 

հաճախորդները,  

Պատմությունը և 

այլն) 

 

Ընկերության 

հիմնադրումը 

(տարեթիվ) 

 

Ընկերության 

գրանցման համար 

 



 

 

  էջ 3 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

2. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՄ ՓՄՁ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 

ՍԽԵՄԱՅԻՆ  

2.1. ՓՄՁ աշխատղների քանակը ու ֆինանսական տվյլաները 

 

Ձեր ընկերությունը իրավասու է մասնացել ֆինանսավորմանը, եթե այն համապատասխանում է ՓՄՁ 

հետևյալ չափանիշներին:   

Խնդրում եմ տրամադրել վերջին (2020) տարվա տվյալները՝   

ՓՄՁ աշխատողների քանակ՝ պակաս 250 անձից, 

լրիվ աշխատաժամանակով տարվա ընթացքում 

հաշվարկված 

 

ՓՄՁ տարեկան շրջանառություն՝ ոչ ավել 50 

միլիոն Եվրոի համարժեքից 

 

ՓՄՁ հաշվեկշռային արժեք (ակտիվներ)՝ ոչ ավել 

միլիոն Եվրոի համարժեքից 

 

*  Ծանուցում՝ 1 EUR = 559,3 ՀՀ դրամ համաձայն հաշվետու տարվա միջին փոխարժեքի ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի  

(www.cba.am)  

 
Աշխատողների քանակի պահանջը պարտադիր է: Ձեր ընկերությունը կարող է համապատասխանել 
ՓՄՁ սահմանաչափին եթե մյուս երկու պայմաններից բավարարված է միայն մեկը:  
 

2.2. ՓՄՁ սեփականատերերի կառուցվածք 

 

• Ներկայացրեք բոլոր սեփականատերերի ցանկը (ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք), 

որոնց բաժնեմասնակցությունը կազմում է 25% կամ ավելի: 

 

• Հստակեցրեք՝ արդյո՞ք բաժնետերը հանդիսանում է պետական/ՏԻՄ մարմին կամ հանրային 

ընկերություն: 

 

• Խնդրում ենք տրամադրել հիմնական տեղեկություններ բոլոր այն ֆիզիկական ու 

իրավաբանական անձանց մասին, որոնց բաժնեմասնակցությունը  կազմում է 25% կամ 

ավելի (անուն/անվանում, նույնականացման համար, բաժնեմասի տոկոս, աշխատողների 

քանակ, տարեկան շրջանառություն, տարեկան հաշվեկշռային արժեք):   

 

 

Խնդրում ենք տրամադրել տվյալներ բոլոր այն ընկերությունների մասին, որոնք ձեզ են պատկանում 

(ուղիղ բաժնեմասնակցության կամ բաժնետիրոջ մեջ բաժնեմասնակցության միջոցով) 25%-ով կամ 

ավելի (անվանում, գրանցման համար, բաժնեմասի տոկոս, աշխատողների քանակ, տարեկան 

շրջանառություն, տարեկան հաշվեկշռային արժեք): 

 



 

 

  էջ 4 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

 

Խնդրում ենք տրամադրել պետական ռեգիստրից նոր քաղվածք: 

3. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ, 

ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻՆ ՈՒ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՆ 

3.1. Որակի կառավարման համակարգեր 

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն ներդրել է որևէ որակի կառավարման համակարգ:   Այո             Ոչ   

• Եթե այո, խնդրում ենք նշել, թե ինչ տեսակի որակի կառավարման համակարգ է արդեն ներդրել 

ՓՄՁ-ն (HACCP, ISO 9000, CE mark, Eco - labelling, GAP, GMP, լաբորատորիաների 

ակրեդիտավորում, տեսչական մարմիններ ու սերտիֆիկացնող մարմիններ, այլ) 

 

 

• Խնդրում ենք նշել, թե ինչ տեսակի որակի կառավարման համակարգ է ՓՄՁ-ն ցանկանում 

ներդրել: 

 

 

 

• Եթե ոչ, արդյո՞ք  ՓՄՁ-ն հետաքրքրված է ներդնել որևէ տեսակի որակի կառավարման 

համակարգ, ու նշեք՝ ինչպիսի համակարգ: 

 

3.2 Աշխատավայրի առողջություն ու անվտանգություն 

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն ներդրել է ISO 18000 OHSAS համակարգի պահանջները:     Այո             Ոչ   

• Եթե ոչ, արդյո՞ք ՓՄՁ-ն պատրաստ է դիմել OHSAS համակարգի ներդրման համար:      Այո             
Ոչ   

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն ունի պարտականություններ համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի: 

Այո             Ոչ   

• Արդյո՞ք տեղի են ունեցել աշխատողների առողջության ու անվտանգության վրա ազդող 

պատահարներ (մահ կամ աշխատունակության կորուստ):  Այո             Ոչ   

• Եթե այո, խնդրում եմ նշեք այդպիսի դեպքերի քանակը 

Պատահարների քանակը ________  

Մահվան ելքերի քանակը _________  

Աշխատունակության կորստի դեպքերի քանակը _______ 



 

 

  էջ 5 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

 

3.3 Համապատասխանություն շրջակա միջավայրի պահանջներին 

 

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն պարտավորություններ է կրում համաձայն՝  

1. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եվ փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենքի   Այո             Ոչ   

2. Հարկային օրենսգրքի 10-րդ բաժնի («բնօգտագործման վճար»)  Այո             Ոչ   

3. Անտառային օրենսգրքի (ՀՕ-211-Ն, ընդունված 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին). Այո             
Ոչ   

4. Հողային օրենսգրքի (ՀՕ-185, ընդունված է 2001 թվականի մայիսի 2-ին)  Այո             Ոչ  

 

5. «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-190-Ն, ընդունված 2001 թվականի հունիսի 14-ն)  Այո  

           Ոչ   

6. Ջրային օրենսգրքի (ՀՕ-373-Ն, ընդունված 2002 թվականի հունիսի 4-ին)   Այո             Ոչ  

 

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն գանգատներ է ստացել հետևյալ շահառուներից շրջակա միջավայրի աղտոտման 

վերաբերյալ՝ 

Հարևաններ            ՀԿ-ներ             Մոտակա տարածքում այլ ՓՄՁ-ներ    

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն ենթարկվել է բնապահպանական ստուգման:       Այո             Ոչ      

• Եթե այո, խնդրում ենք նշել, թե ինչ բնապահպանական խնդիրներ են արձանագրվել ստուգման 

ակտով (ջրային արտանետումներ, չոր թափոններ, վտանգավոր թափոններ, մթնոլորտային 

արտանետումներ, աղմուկ, քիմիական նյութերի ոչ պատշաճ պահպանություն և այլն) 

 

 

 

• Ի՞նչ միջոցներ է ձեռնարկել ՓՄՁ-ն ստուգման ակտի առնչությամբ: 

 

 

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն գործ ունի կոշտ թափոնների հավաքման, տեղափոխման և տեղադրման հետ: 

Այո             Ոչ    

• Եթե այո, խնդրում ենք նշել, թե ինչ թույլտվություններ/լիցենզիաներ է ստացել ՓՄՁ-ն: 

 

 

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն պարտականություններ ունի համաձայն՝  



 

 

  էջ 6 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

1. «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-159-ն, ընդունված 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ին)  

Այո             Ոչ    

2. «Աղբահանության եվ սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-237-Ն, ընդունված  

2011 թվականի հունիսի 23-ին)                  Այո             Ոչ     

 

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն գեներացնում է վտանգավոր թափոններ:       Այո             Ոչ      

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն արտադրում է էլեկտրական/էլեկտրոնիկ սարքավորումներ ու սարքեր:   

  Այո             Ոչ   

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն ներդրել է շրջական միջավայրի կառավարման որևէ համակարգեր:       

 Այո             Ոչ   

• Եթե այո, խնդրում ենք նշել, թե որ համակարգն է ներդրվել ՓՄՁ կողմից (EMAS, ISO 14001 

ստանդարտներ, մաքուր արտադրություն, այլ) 

 

• Եթե ոչ, արդյո՞ք  ՓՄՁ-ն հետաքրքրված է ներդնել որևէ տեսակի շրջական միջավայրի 

կառավարման համակարգ: 

                               Այո             Ոչ   



 

 

  էջ 7 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

 

4. ՓՄՁ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

4.1. ՓՄՁ նախնական ներդրումային ծրագրեր 

• Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն արդեն պատրաստել է ներդրումների ծրագրեր, որպեսզի ապահովի 

համապատասխանություն շրջակա միջավայրի, աշխատավայրում առողջության ու 

անվտանգության ու կառավարման ստանդարտների պահանջներին:      

     Այո                 Դեռ ոչ     

• Եթե այո, խնդրում ենք նշել նախնական ներդրումային ծրագրի իրականացման բյուջեն՝ 

Նախատեսվող ընդհանուր ներդրումներ (EUR)՝  

Նախատեսվող վարկի չափ (առանց ԱԱՀ) - (EUR)՝  

Իրագործման նախատեսվող սկիզբ (ամսաթիվ)՝  

Իրագործման տևողություն (ամիսներ)՝  

Գործունեության սկիզբ/իրագործման ավարտ (ամսաթիվ)՝  

 

(*) Միայն ձեր ու Գործընկեր Բանկի միջև վարկային պայմանագրի ամսաթվից հետո կատարված 

ներդրումային ծախսերն են իրավասու լինելու Ծրագրային վարկի ու ներդրման խրախուսման (incentive) 

համար գնահատման:  

• Խնդրում ենք ներկայացնել նախատեսվող ներդրման հակիրճ նկարագրությունն ու 
նպատակը: 

 

 

 

• Խնդրում ենք ներկայացնել նախատեսվող ներդրումների կառուցվածքը (օրինակները, որոնք 
հստակեցնում են ներդրման կառուցվածքը, ներկայացված են ստորև աղյուսակում. ջնջեք 
օրինակները ու նշեք ձեր ներդրման կառուցվածքը, խնդրում ենք հարմարեցնել աղյուսակը ձեր 
կարիքներին՝ ձեր ներդրման կառուցվածքը ներկայացնելու համար). 
 

Ներդրման տարրեր՝ 
Նախատեսվող 
գումար (EUR) 

1. Սարքավորումներ (առանց ԱԱՀ)   

1.1. Օրինակ՝ սարք ___, ___ արտադրողից, որը փոխարինում է առկա 
սարքը, որն արտադրվել է ___ տարի առաջ: 

 

Խնդրում ենք նշել՝ արդյոք սարքավորումը նոր է, թե օգտագործված: 

 

 

 



 

 

  էջ 8 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

 

 

1.2. և այլն 

 

 

 

 

 

2. Շենքեր ու մոնտաժում (առանց ԱԱՀ)  

2.1. Օրինակ՝ ___ հիմնական շինարարական նախագծի 
կառուցապատում, որը պատրաստվել է ___-ի կողմից: 

 

 

 

 

 

2.2. Օրինակ՝ մեխանիկական համակարգերի տեղադրում (ջեռուցում, 
օդափոխություն, սառեցում): Մեխանիկական համակարգերի 
տեղադրման գլխավոր նախագիծը պատրաստվել է ___-ի կողմից: 

 

 

 

 

 

2.3. Օրինակ՝ էլեկտրական համակարգի տեղադրում, հիմնական ծրագրի 
համար էլեկտրական համակարգը նախագծված է ___-ի կողմից: 

 

 

 

 

 

2.4 և այլն 

 

 

 

 

3. Ծառայություններ ու այլ ծախսեր (առանց ԱԱՀ)  

3.1. Օրինակ՝ ISO 9001 սերտիֆիկացման ներդրում, մատակարար ___ 

 

 

 

 

 

3.2. Օրինակ՝ աշխատավայրի ռիսկերի գնահատման փաստաթղթի 
պատրաստում 

 

 

 

 

 



 

 

  էջ 9 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

3.3. և այլն 

 

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ (1+2+3) առանց ԱԱՀ  

Որից արդեն իսկ վճարված է սարքավորումների 
մատակարարներին ու այլ մատակարարներին՝ 

 

 

• Արդյո՞ք ընկերության կողմից ներդրումների իրագործման արդյունքում կբարելավվի 
արտադրանքի որակն ու անվտանգությունը (Այո / Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք բացատրել 
բարելավումները՝ 

 

• Արդյո՞ք ընկերության կողմից ներդրումների իրագործման արդյունքում կբարելավվի 
աշխատավայրում առողջությունն ու անվտանգությունը (Այո / Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք 
բացատրել բարելավումներ՝ 
 

 

• Արդյո՞ք ընկերության կողմից ներդրումների իրագործման արդյունքում կբարելավվի շրջական 
միջավայրի պաշտպանության պահանջների պահպանումը (Այո / Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք 
բացատրել բարելավումներ՝ 

 

• Արդյո՞ք ընկերության կողմից ներդրումների իրագործման արդյունքում կներգրավվեն կամ 
կբարելավվեն կառավարման համակարգեր (Այո / Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք նշել կառավարման 
համակարգը՝ 
 

 

• Արդյո՞ք ընկերության կողմից ներդրումների իրագործման արդյունքում կնվազի էներգիայի 
սպառումը (Այո / Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք բացատրել ինչպես: Հնարավորության դեպքում նաև 
նշեք էներգիայի ներկայիս սպառումն ու ակնկալվող սպառումը ներդրման իրագործումից հետո:  

 

• Արդյո՞ք ընկերության կողմից ներդրումների իրագործման արդյունքում վրա կհասնեն այլ 
օգուտներ (նյութերի խնայողություն, ջրի խնայողություն և այլն)՝  
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Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական Միության EU4Business նախաձեռնության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ արտահայտված կարծիքները Խորհրդատուինն են, ու որևէ կերպ չեն արտահայտում 

ՎԶԵԲ ու Եվրոպական Միության պաշտոնական կարծիքը: 

• Խնդրում ենք տրամադրել կարգավիճակի մասին հետևյալ տեղեկությունները՝ 

Արդյո՞ք ծրագիրը գաղափարի փուլում է:  – Այո 
 – Ոչ 

Արդյո՞ք ընթացքում է տեխնիկական գծագրերի նախագծումը:  – Այո 
 – Ոչ 

Արդյո՞ք  տեխնիկական գծագրերի նախագծումը ավարտվել է:  – Այո 
 – Ոչ 

Արդյո՞ք  ստացվել են նախահաշիվներ / գնառաջարկներ մատակարարներից:   – Այո 
 – Ոչ 

Արդյո՞ք  ընթացքում է թույլտվությունների ստացումը:  – Այո 
 – Ոչ 

 

Արդյո՞ք ՓՄՁ-ն հետաքրքրված է միանալ Հայաստանում EU4Business ՎԶԵԲ Վարկային Գծին 

աշխատելու համար Ծրագրի Խորհրդատուի հետ, որպեսզի մշակի Ներդրումների ծրագիր՝ ՎԶԵԲ 

վարկային գծի շրջանակում վարկի դիմելու համար: 

Այո             Ոչ            Չգիտեմ     

• Մենք դիմում ենք Հայաստանում EU4Business ՎԶԵԲ Վարկային Գծին (Բանկի անվանումը) 

_________________________________________ 

• Մենք հավաստիացնում ենք, որ EU4Business ՎԶԵԲ Վարկային Գծին չենք դիմել այլ Բանկի 

միջոցով (Այո/Ոչ) ______ 

• Մենք հայտարարում ենք, որ the EU4Business ՎԶԵԲ Վարկային Գծին դիմել ենք (նշել բանկը) 

________________ հետևյալ ծրագրով ______________ և մեր դիմումը մերժվել է կամ այս պահի 

դրությամբ չունենք պատասխան ___________________________. 

• Մենք հավաստիացնում ենք, որ այս պահի դրությամբ նկարագրված ծրագրի շրջանակներում 

չենք ստացել որևէ ֆինանսական աջակցություն/խրախուսում: 

 

Ամսաթիվ՝ 

Ընկերության լիազոր ներկայացուցիչ՝  
(կնիք ու ստորագրություն) 

 


