
      
  

        Ծրագրի իրականացնող գործընկերներ             
 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ  

1. Դիմողի անունը, ազգանունը 

______________________________________________________________________________ 

2. Ծննդյան տարեթիվը ______________________ 
 

3. Գրանցման և բնակության hասցեները (եթե նրանք տարբերվում են) 
 

գրանցմանª___________________________________________________________________________

բնակությանª_________________________________________________________________________ 
 

4. Տան հեռախոսի համարը _________________  բջջային հեռախոսի համարը 

__________________էլ-փոստ ________________________________________ 

5. Ձեր խնամքի տակ գտնվող անձանց ցուցակը (նշեք բարեկամական կապը և տարիքը) 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Ընտանիքի կարիքների համար ծախսվող ամսեկան միջին գումարը 

___________________ 

7. Ձեր պարտքը(երը) մեկ այլ անձի, կազմակերպության կամ հաստատության 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Ընտանիքի ամսեկան փաստացի միջին եկամուտը 

__________________________________ 

այն գործունեությունից, որի համար դիմում եք վարկային ծրագրին ________________________ 

այլ գործունեություններից ____________________________________________________________ 

ընտանիքի անդամների _______________________________________________________________ 

9. Կրթությունը, և 

 Ուսումնական հաստատություն  Ժամանակահատված Որակավորում 

1    
2    
3    

Աշխատանքային փորձ 
 



 Կազմակերպություն   Ժամանակահատված Որպես 

(Պաշտոն) 

1    
2    
3    
 

10. Երբևիցե զբաղվել եք ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: 

այո     ոչ     
 

11. Զբաղվում եք ձեռնարկատիրական գործունեությամբ այսօր:  

այո                  ոչ  
 

12. Եթե 10-րդ հարցին պատասխանել եք Այո և 11-րդ հարցին Ոչ, ապա նշեք դադարեցման 
պատճառը (խնդրում ենք ճշգրիտ նկարագրել): 
 

  

 

13. ºÃ» 10-ñ¹ Ï³Ù 11-ñ¹ Ñ³ñó»ñÇÝ å³ï³ëÕ³Ý»É »ù ²Ûá, ³å³ Ýß»ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÁ: 

Գործունեության ոլորտը Մանրամասնեք գործունեության տեսակը 
 Արդյունաբերություն և նյութական 

արտադրության այլ ճյուղեր 
 Շինարարություն 
 Առևտուր 
 Ծառայություններ 
 Այլ 

 

 

14. Որքան գումար է անհրաժեշտ Ձեր գործարար գաղափարն իրականացնելու համար (ՀՀ 

դրամով) _____________________, որից 

  Վարկային գումար     ______________________ 

  Ձեր կամ այլ ներդրում       ______________________  

___________________________________________________________________________________ 

15. Ձեր կողմից ներկայացվող գործարար գաղափարի կարճ նկարագիրը 
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

(ըստ անհրաժեշտության օգտագործել լրացուցիչ էջ) 
16. Օգտվել եք արդյոք այլ ֆինանսական աղբյուրներից: 

 
 Այո Փորձ/դրական 

 

Փորձ/բացասական  

Բանկ       
Վարկային կազմակերպություն       
Գրավատուն       
Այլ (նշել)       
       

17. Վերապատրաստվել եք արդյոք վերջին 12 ամսվա ընթացքում, եթե այո ինչ 
թեմաներով դասընթացների եք մասնակցել: 

այո  �  ոչ   � 
 

18. Ձեր ձեռնարկության (որի համար դիմում եք վարկային ծրագրին) անվանումը 

(լրացվում է միայն գործող ձեռներեցների կողմից) 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

իրավական կարգավիճակը ___________________________________________________________ 

հասցեն (որտեղ պետք է իրականացվի գործունեություն )________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

հեռախոս ________________________________________ ֆաքս, էլ. փոստ ____________________ 
 

19. Ձեռնարկության սեփականություն հանդիսացող գույքը և նրա գումարային 

գնահատականը_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

20. Նկարագրեք Ձեր հիմնական արտադրանքը (ծառայությունը) 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

21. Վարկի գումարի օգտագործումը ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

22. Առաջարկվող գրավը` որպես վարկի ետ վերադարձման երաշխիք 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________                      _________________                  _________________ 
                անուն, ազգանուն                             ստորագրություն                                                                            ամսաթիվ 

 

 

Դիմումն անմիջապես կմերժվի կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու համար: 


