
 

 

 

 

  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 կարծիք: 

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՓՄՁ-ՆԵՐ 

ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ – ԻՏՑ (ԻՐԱՎԱՍՈՒ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ) 
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,   

Բոլոր տեղեկություններին կվերաբերվեն որպես գաղտնի, ու դրանք կօգտագործվեն միայն Ծրագրի 

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 կարծիք: 

Կարևոր ծանուցում. 

Խնդրում ենք տեղեկացնել ԾՀ-ին սարքավորումների մասով որևէ փոփոխության մասին նախքան այն 

անելը, և Ծրագրի Համակարգողը (ԾՀ) ձեզ կաջակցի: ԾՀ-ն գնահատում է, փաստացի, սույն ԴՁ 

(դիմումի ձև) ներառված կոնկրետ սարքավորումների համապատասխանությունը: Եթե որևէ 

պատճառով վերոգրյալ սարքավորումները փոխվում են առանց ԾՀ-ին տեղեկացնելու, նոր ընտրված 

սարքավորումները կարող են իրավասու չլինեն (չհամապատասխանեն) ֆինանսավորման: 

Դրամաշնորհի գումարը կորոշվի փաստաթղթային վերիֆիկացիայի միջոցով (միայն բացառիկ 

դեպքերում՝ ներառելով այց իրականացման վայր), որը Վերիֆիկացնող Խորհրդատուի (ՎԽ) կողմից 

կիրականացվի ծրագրի իրագործման ավարտին:    

ԻՏՑ ծրագրերի համար նախատեսվող դրամաշնորհը կազմում է վարկի գումարի 10%, բարեհաջող 

վերիֆիկացիայի հիման վրա. եթե փաստացի ծախսերը պակաս լինեն վարկի հաստատված գումարից, 

ապա դրամաշնորհի գումարը համամասնորեն կնվազեցվի:  

Միայն ձեր ու Բանկի միջև վարկային պայմանագրի ամսաթվից հետո կատարված ծախսերն են 

իրավասու լինելու ֆինանսավորման համար:  

Սարքավորումների ձեռքբերումից հետո, վերիֆիկացիայի գործընթացը սկսելու համար, բանկին և/կամ 

ԾՀ-ին ձեր ներդրումների մասով տրամադրման ենթակա փաստաթղթերն են՝ 

• Ձեռք բերված սարքավորումների երաշխիքը հաստատող պայմանագիր կամ այլ 

ապացույցներ,   

• Ֆինանսավորվող ներդրումների տարրերին վերաբերող հաշիվներ-ապրանքագրեր,  

• Ներմուծվող ապրանքների դեպքում մաքսատուրքերի վճարման (եթե վերաբերելի է) 

ապացույցներ,   

• Յուրաքանչյուր ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի մասով վճարման 

հանձնարարագրեր,   

• Բանկի կողմից տրամադրված լրացված Ներդրման Պահանջի Ձևաթուղթ:   

Հենց որ նշված փաստաթղթերը հասանելի են դառնում, խնդրում ենք դրանք ուղարկել էլեկտրոնային 

փոստով, կցելով դրանք, հետևյալ հասցեին՝ 

info.armenia@eu4business-ebrdcreditline.com 

 

Խնդրում ենք նաև հաշվի առնել, որ՝ 

• Շինարարության, պատկանելիքների, տրանսպորտի և մոնտաժման ծախսերը, որոնք հստակ ու 

անհրաժեշտաբար կապված են իրավասու տեխնոլոգիաները շահագործման մեջ դնելու հետ, 

ինչպես նաև արժույթի փոխարժեքի տատանումներից ծախսերը իրավասու են ֆինանսավորման 

իրավասու տեխնոլոգիաների ծախսերի մինչև 20%-ի չափով: Դրանք պետք է լինեն պատշաճ 

հաստատված ենթավարկառուի կողմից ապացույցներով (պայմանագրեր, հաշիվներ-

ապրանքագրեր, վճարման ապացույցներ) ՎԽ-ին վերիֆիկացիայի փուլում:  

• Մաքսավճարները (եթե վերաբերելի է) իրավասու են այն պայմանով, որ դրանք հնարավոր չէ հետ 

ստանալ/հաշվանցել պետությունից:   

  

mailto:info.armenia@eu4business-ebrdcreditline.com


 

 

 

 

  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 կարծիք: 

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) 

 



 

 

 

 

  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 կարծիք: 

2. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՄ ՓՄՁ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 

ՍԽԵՄԱՅԻՆ  

2.1. ՓՄՁ աշխատողների քանակը ու ֆինանսական տվյլաներ 

 

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

հետևյալ չափանիշներին:   

Խնդրում եմ տրամադրել վերջին տարվա (2020) տվյալները:   

ՓՄՁ աշխատողների քանակ՝ պակաս 250 անձից, 

լրիվ աշխատաժամանակով տարվա ընթացքում 

հաշվարկված 

 

ՓՄՁ տարեկան շրջանառություն՝ ոչ ավել 50 

միլիոն Եվրոի համարժեքից 

 

ՓՄՁ տարեկան 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 անձիք), 

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 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 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 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 կարծիք: 

  

Խնդրում ենք տրամադրել պետական ռեգիստրից նոր քաղվածք:  

 

3. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Նկարագրություն 1 

 

ԻՏՑ նույնականացման համար                          

Նոր / օգտագործված  

Վարկի մոտավոր գումար 

առանց ԱԱՀ (USD) 

 

Վարկի մոտավոր գումար 

առանց ԱԱՀ (EUR) 

 

Սարքավորումների 

մատակարարներին կամ այլ 

կատարողներին արդեն 

վճարված գումար (EUR) 

 

Նկարագրություն 2 

 

ԻՏՑ նույնականացման համար                          

Նոր / օգտագործված  

Վարկի մոտավոր գումար 

առանց ԱԱՀ (USD) 

 

Վարկի մոտավոր գումար 

առանց ԱԱՀ (EUR) 

 

Սարքավորումների 

մատակարարներին կամ այլ 

կատարողներին արդեն 

վճարված գումար (EUR) 

 

4. ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   

Ստորագրելով սույն Դիմումի Ձևաթուղթը հաստատում ենք, որ՝ 



 

 

 

 

  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 կարծիք: 

• Ֆինանսավորման ենթակա ծրագիրը համապատասխանում է հայաստանյան օրենսդրության 

կիրառելի պահանջներին, 

• Ծրագիրը համապատասխանում է շրջակա միջավայրի, աշխատավայրում առողջության ու 

անվտանգության, արտադրանքի անվտանգության ստանդարտներին ու կառավարման 

համակարգերին,   

• Ընկերությունը ստացել է բոլոր անհրաժեշտ թույլտվություններն ու համաձայնությունները, և 

այլապես համապատասխանում է շրջակա միջավայրի, սոցիալական, առողջության ու 

անվտանգության ոլորտի հայաստանյան օրենսդրության պահանջներին,   

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

________________________________ միջոցով;   

• Մենք հաստատում ենք, որ Հայաստանում EU4Business ՎԶԵԲ Վարկային Գծի վարկից չենք 

օգտվել  (Այո/Ոչ)՝  ______ 

• Մենք հաստատում ենք, որ օգտվել եք Հայաստանում EU4Business ՎԶԵԲ Վարկային Գծի 

վարկից (ԾՖՀ անվանումը)__________________________ միջոցով ________________________ 

գումարի չափով 

• Որևէ այլ աջակցություն վերը նկարագրված ներդրումային ծրագրի համար չի ակնկալվում ու 

ակնկալվել, ներառյալ քեշ բեքեր, դրամաշնորհներ, սուբսիդիաներ տոկոսագումարի նվազեցման 

գծով, վերականգնվող էներգիայի երաշխավորված գնով գնումներ  

• Հրապարակել Մենք սույնով համաձայնվում ենք, որ ՎԶԵԲ-ը, Ծրագրի Խորհրդատուն և ԵՄ-ն 

կարող են հրապարակել տեղեկություններ Ենթածրագրի համար, որը կարող է ներառել 

ներքոստորագրյալ ընկերության անվանումը նշելը որպես EU4Business ՎԶԵԲ Վարկային Գծի 

շահառու, EU4Business ՎԶԵԲ Վարկային Գծի արդյունքների/հաջողութունների հանրայնացման 

ու Տարածքային ՓՄՁ-ների շրջանակում մրցունակության առաջխաղացման համատեքստում:   

5. ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

Արդյո՞ք Սարքավորումները փոխարինում են գոյություն ունեցող սարքավորումներ: ԱՅՈ/ՈՉ 

 

Տեխնիկական նկարագիր 
Նոր 

սարքավորում 
Հին 

սարքավորում1  

Սարքավորման չափսը (kW կամ համարժեք) 
 
Սա սահմանում է սարքավորման հզորությունը: Խնդրում ենք նայել 
սարքավորման վրա առկա գրառումներին այս տեղեկությունները 
պարզելու համար: Խնդրում ենք նշել, արդյո՞ք այն աշխատում է 
էլեկտրական հոսանքով, վառելիքով կամ այլ նյութով:  

 

 

 

1 Խնդրում ենք նշել փոխարինվող սարքավորումը, եթե նոր սարքավորումը չի փոխարինում այլ 

սարքավորում, ապա նշեք այն սարքավորումը, որը մինչ այդ կատարել է նման ֆունկցիա:   



 

 

 

 

  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 կարծիք: 

Սարքավորման արդյունավետություն/կատարողական  
 
Սա սահմանում է սարքավորման կատարողականը (performance) 
էներգիայի սպառման ու էներգաարդյունավետության առումով: Այն 
կարող է արտահայտված լինել որպես՝  
- ՕԳԳ (%, օրինակ կաթսայի դեպքում), կամ   
- Արտադրանքի միավորի վրա էներգիայի սպառում (օր.՝ 

kWh/ապրանք), կամ  
- Սարքավորման տվյալ տեսակի համար կիրառվող չափանիշ (օր.՝ 

COP/EER ջերմային պոմպերի ու չիլերների համար):   
Այս տեղեկությունները գտնելու համար ուսումնասիրեք սարքավորման 
տեխնիկական փաստաթղթերը:   

 

 

Աշխատանքի ժամանակահատված (ժամեր/տարի)  
 

Արտադրողականություն (կգ/ժամ կամ համարժեք) 
 
Սա սահմանում է սարքավորման արտադրողունակությունը որոշակի 
ժամանակամիջոցում ցանկալի արդյունքի կամ հզորության առումով (օր.՝ 
ժամում ապրանքի միավորների քանակ): Այս տեղեկությունները գտնելու 
համար ուսումնասիրեք սարքավորման տեխնիկական փաստաթղթերը:   

 

 

Տարեկան արտադրություն (կգ/տարի կամ համարժեք) 
 
Սա սարքավորման կիրառմամբ իրականացվող արտադրության 
նախատեսվող ծավալն է: Խնդրում ենք կատարել պարզ հաշվարկ 
հիմնվելով արտադրողունակության ու աշխատանքի 
ժամանակահատվածի հիման վրա:  

 

 

Արտադրության տարի   
 

Էներգիայի սպառում (MWh/տարի կամ համարժեք) 
 
Սա սարքավորման տարեկան էներգիայի սպառման նախատեսվող 
ծավալն է: Էներգիայի սպառումը կարող եք հաշվարկել պարզապես 
օգտագործելով հետևյալ բանաձևը՝ էներգիայի սպառում = սարքավորման 
արդյունավետություն * նախատեսվող օպերացիոն (կամ արտադրական) 
ժամանակահատված: Եթե առկա է մեկից ավելի էներգակիր, ըստ 
անհրաժեշտության ավելացրեք շարքեր  (էլեկտրականություն, հեղուկ 
վառելիք, ածուխ, և ալյն):   

  

 

 

Ամսաթիվ՝ 

Ընկերության լիազոր ներկայացուցիչ՝  
(կնիք ու ստորագրություն) 

 


