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ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐؤؤՆ



Կորոնավիրٳսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման 

շրջանակներٳմ, պետٳթյան կողմից սٳբսիդավորման արդյٳնքٳմ, մինչև 2020 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվող վարկերի համար սահմանված են հե-

տևյալ պայմանները. 

Կապիտալ ներդրٳմների ծավալների ավելացման, արտադրական հզորٳթյٳն-

ների ընդլայնման, տնտեսٳթյٳնների խոշորացման ٳ զարգացման, արդիական 

տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակներով ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց համար՝  

✓ վարկի գٳմարը՝ մինչև 1 մլն ՀՀ դրամ. 

✓ վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 2 տարի. 

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 9 ամիս։ 

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

✓ վարկի գٳմարը՝ 3-15 մլն ՀՀ դրամ, ոչխարաբٳծٳթյան և այծաբٳծٳթյան      

   զարգացման ٳ ավանդական այգٳ հիմնման համար` 3-30 մլն ՀՀ դրամ, տա-

   վարաբٳծٳթյան զարգացման համար` 3-50 մլն ՀՀ դրամ. 

✓ վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 5 տարի, ավանդական այգٳ հիմնման նպա-

   տակով տրամադրվող վարկերի դեպքٳմ՝ մինչև 7 տարի, խոզաբٳծٳթյան և 

   թռչնաբٳծٳթյան զարգացման համար տրամադրվող վարկերի դեպքٳմ՝ մինչև 

   3 տարի.

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 12 ամիս, ավանդական այգٳ հիմ-

   նման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքٳմ՝ առավելագٳյնը 4 տարի։ 

Գյٳղատնտեսական կոոպերատիվներին պետٳթյան կողմից կարող է տրամա-

դրվել նաև 10 % համաֆինանսավորٳմ*, իսկ ֆիզիկական անձանց՝ խոզաբٳծٳ-

թյան, թռչնաբٳծٳթյան, ոչ տոհմային ոչխարաբٳծٳթյան ٳ այծաբٳծٳթյան 

զարգացման նպատակով՝ 30 %։ 

Գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտٳմ գործٳնեٳթյան նպատակով ֆիզիկական ան-

ձանց տրամադրվող միկրովարկերի համար՝  

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

1
* Համաֆինանսավորման կարգը և գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ծրագրերին դիմելու ընթացակարգը 

   տեսնել` էջ 30-31:



«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«ԱՆԻՎ» ՈԻՎԿ ՍՊԸ

«ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ ԼՎԿ» ՍՊԸ

«ԿԱՄؤՐՋ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ

«ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ

«ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՈԻՎԿ ԱԿ

Ֆինանսական կառٳյցի 

վարկٳնակٳթյան պահան-

ջը բավարարելٳ դեպքٳմ 

տնտեսավարողը մասնակ-

ցٳմ է Նախարարٳթյան 

կողմից կազմակերպվող 

դասընթացին և ստանٳմ 

հավաստագիր

Հավաստագիրը ներկա-

յացնٳմ է ֆինանսական 

կառٳյցին և կնքٳմ պայ-

մանագիր  

ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2 ՔԱՅԼ 3

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 525 232

«ՖԱՍՏ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ؤՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
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 «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ؤՎԿ ՓԲԸ

Տնտեսավարողը դիմٳմ 

է ֆինանսական կառٳյցին



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ՝ ԼԻԶԻՆԳԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի շրջանակներٳմ տնտեսավարողները հնարավորٳթյٳն ٳնեն լիզինգով 

ձեռք բերել նոր գյٳղատնտեսական տեխնիկա: 

Կորոնավիրٳսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման 

շրջանակներٳմ, պետٳթյան կողմից սٳբսիդավորման արդյٳնքٳմ, մինչև 2020 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվող լիզինգի համար սահմանված են հե-

տևյալ պայմանները՝ 

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

✓ 20 % կանխավճար. 

✓ ձեռք բերվող լիզինգի առարկաների ընդհանٳր գٳմարը նٳյն լիզինգառٳին՝ 

   200 մլն ՀՀ դրամ. 

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետը՝ տարեկան մինչև 6 ամիս. 

✓ մարման ժամկետը՝ 

     կոմբայնների համար՝ 10 տարի, 

     տրակտորների համար՝ 6 տարի, 

     հավաքիչ-մամլիչների, շարքացանների համար՝ 3-6 տարի, 

     այլ գյٳղատնտեսական տեխնիկայի համար՝ 3 տարի։ 

Ընդ որٳմ՝ միևնٳյն շահառٳին միաժամանակ տրակտորներ և այլ գյٳղտեխնիկա 

լիզինգով տրամադրելٳ դեպքٳմ մարման ժամկետը կարող է սահմանվել 6 տարի: 

Գյٳղատնտեսական կոոպերատիվներին պետٳթյան կողմից կարող է տրամա-

դրվել նաև 10 % համաֆինանսավորٳմ*, իսկ այլ տնտեսավարողներին՝ 10% 

կանխավճարի համաֆինանսավորٳմ*, բայց ոչ ավել, քան 10 մլն դրամը։   

3
* Համաֆինանսավորման կարգը և գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների ծրագրերին դիմելٳ ընթացակարգը 

   տեսնել` էջ 30-31:



Տնտեսավարողն ընտրٳմ է 

տեխնիկայի տեսակը, այն 

արտադրողին կամ մատա-

կարարին

Դիմٳմ է ֆինանսական 

կառٳյցին

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՔԱՅԼ 3

Ֆինանսական կառٳյցի 

պահանջները բավարարե-

լٳ դեպքٳմ կնքٳմ է լիզին-

գի պայմանագիր և վճարٳմ 

Ծրագրով նախատեսված 

20 % կանխավճարը

ՔԱՅԼ 4 ՔԱՅԼ 5

20%

Ֆինանսական կառٳյցը 

պատվիրٳմ է գյٳղատնտե-

սական տեխնիկան և լիզին-

գով տրամադրٳմ տնտեսա-

վարողին

Լիզինգի առարկաների ընդ-

հանٳր գٳմարը 100.0 մլն 

ՀՀ դրամը գերազանցելٳ 

դեպքٳմ տնտեսավարողը, 

մինչև լիզինգի պայմանա-

գիր կնքելը, գրավոր տեղե-

կացնٳմ է Նախարարٳ-

թյանը

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 525 232
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«ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ

«ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՈԻՎԿ ԱԿ

«ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ» ؤՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ» ؤՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ



Կորոնավիրٳսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման 

շրջանակներٳմ, պետٳթյան կողմից սٳբսիդավորման արդյٳնքٳմ, մինչև 2020 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվող լիզինգի համար սահմանված են հե-

տևյալ պայմանները՝ 

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

✓ 20 % կանխավճար. 

✓ լիզինգի մարման ժամկետը՝ մինչև 8 տարի. 

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետը՝ տարեկան մինչև 6 ամիս. 

✓ յٳրաքանչյٳր լիզինգառٳի կողմից ձեռք բերվող սարքավորٳմների արժեքնե-

   րի հանրագٳմարը՝ մինչև 450 մլն ՀՀ դրամ։ 

Գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների համար պետٳթյան կողմից կարող է 

տրամադրվել նաև 10 % համաֆինանսավորٳմ* իսկ այլ տնտեսավարողներին՝ 

10% կանխավճարի համաֆինանսավորٳմ*, բայց ոչ ավել, քան 10 մլն դրամը։ 

• անասնաբٳծٳթյٳն, այդ թվٳմ՝ տավարաբٳծٳթյٳն, ոչխարաբٳծٳթյٳն, խո-

  զաբٳծٳթյٳն, թռչնաբٳծٳթյٳն, մեղվաբٳծٳթյٳն, ձկնաբٳծٳթյٳն, արդյٳնա-

  գործական գազանաբٳծٳթյٳն. 

• բٳսաբٳծٳթյٳն, այդ թվٳմ՝ ջերմատնային տնտեսٳթյٳն. 

• սառնարանային տնտեսٳթյٳն, այդ թվٳմ` կաթի մթերման կայաններ և կաթ 

   տեղափոխող իզոթերմիկ ցիստեռններ.

 • թարմ պտٳղ-բանջարեղենի և հատիկաընդեղենի տեսակավորման, փաթեթա-

  վորման ٳ հատիկաընդեղենի զտման գործٳնեٳթյٳն. 

• սպանդանոցային տնտեսٳթյٳն, շարժական և շարժական մոդٳլային սպան-

  բերվող մսեղիքի տեղափոխման տրանսպորտային միջոցներ. 

• ագրովերամշակող արդյٳնաբերٳթյٳն. 

• ագրոպարենային ոլորտի այլ գործٳնեٳթյٳն: 

Միաժամանակ, ծրագրի շրջանակներٳմ կապալառٳ կազմակերպٳթյան միջոցով սպանդա-
նոցների, ջերմատնային, սառնարանային և գյٳղատնտեսական նշանակٳթյան պահես-

տային տնտեսٳթյٳնների ամբողջական ներդրٳմը կարող է դիտարկվել լիզինգի առարկա։  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ 
ՈԼՈՐՏԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ՝ 

ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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դանոցներ, ինչպես նաև սպանդանոցային ծառայٳթյٳն մատٳցողի կողմից ձեռք 

ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐؤՄ ՁԿՆԱԲؤԾؤԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐؤՄՆԵՐԻ ԼԻԶԻՆԳԻ 

(ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍؤՐՍՆԵՐԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

ՁԵՌՔ ԲԵՐՎՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐؤՄՆԵՐ) 20% ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ 50%-Ը (ԱՐԺԵՔԻ 10%) ԿԱՐՈՂ Է 

ՓՈԽՀԱՏؤՑՎԵԼ ՊԵՏؤԱՆ ԿՈՂՄԻՑ:

* Համաֆինանսավորման կարգը և գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների՝ ծրագրերին դիմելٳ ընթացակարգը 
   տեսնել` էջ 30-31:



«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ

«ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ» ؤՎԿ ՓԲԸ

Տնտեսավարողն ընտրٳմ 

է սարքավորման տեսակը, 

այն արտադրողին կամ մա-

տակարարին 

ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2 ՔԱՅԼ 3

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆինանսական կառٳյցը 

պատվիրٳմ է սարքավո-

րٳմը և լիզինգով տրամա-

դրٳմ շահառٳին

Դիմٳմ է ֆինանսական կա-

ռٳյցին, որի ֆինանսական 

պահանջները բավարարե-

լٳ դեպքٳմ կնքٳմ է լիզին-

գի պայմանագիր և վճարٳմ 

Ծրագրով նախատեսված 

20 % կանխավճարը

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 230 180

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ՄԹԵՐՈՒԵՐԻ (ԳՆՈՒԵՐԻ)  
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱԳՐՈՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ   

 ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Կորոնավիրٳսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման 

շրջանակներٳմ, պետٳթյան կողմից սٳբսիդավորման արդյٳնքٳմ, մինչև 2020 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվող վարկերի համար սահմանված են 

հետևյալ պայմանները՝ 

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

✓ վարկի գٳմարը` մինչև 1,8 մլրդ ՀՀ դրամ. 

✓ վարկի մարման ժամկետը` մինչև 1,5 տարի. 

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետը` 2-3 ամիս։ 

Գյٳղատնտեսական կոոպերատիվներին պետٳթյան կողմից կարող է տրամա-

դրվել 30 % համաֆինանսավորٳմ*։ 

Գյٳղատնտեսական հٳմքի մթերٳմների (գնٳմների) նպատակով ագրովերա-

մշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրٳյքների սٳբսիդավորման 

ծրագրի շրջանակٳմ մթերٳմների կազմակերպման, այդ թվٳմ՝ կանխավճարների 

տրամադրման, ինչպես նաև մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ը պտٳղ-

բանջարեղենի պահածոների արտադրٳթյան համար տարաների ձեռքբերման 

նպատակով վարկեր են տրամադրվٳմ պտٳղ-բանջարեղեն, խաղող և կաթ մթերող 

անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, այդ թվٳմ՝ գյٳղատն-

տեսական կոոպերատիվներին: 
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* Համաֆինանսավորման կարգը և գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների՝ ծրագրերին դիմելٳ ընթացակարգը 

   տեսնել` էջ 30-31:



ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2 ՔԱՅԼ 3

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ

«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ» ؤՎԿ ՓԲԸ

«ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 235 471

Վերամշակող ընկերٳթյٳ-

նը կնքված պայմանագրե-

րով, լրացված դիմٳմով և 

ծրագրով սահմանված Ձև 

1-ով դիմٳմ է ֆինանսա-

կան կառٳյցին

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
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Վերամշակող ընկերٳթյٳնը 

համապատասխան տնտե-

սٳթյٳնների հետ կնքٳմ է 

հٳմքի գնման պայմանա-

գրեր

Վարկٳնակٳթյան պահանջ-

ները բավարարելٳ դեպքٳմ 

ֆինանսական կառٳյցը հաս-

տատٳմ է վարկի ստացման 

հայտը



Ծրագիրն ٳղղված է ՀՀ-ٳմ տավարաբٳծٳթյամբ զբաղվող տնտեսավարողներին 

մատչելի պայմաններով, մասնավորապես՝ վարկերի տոկոսադրٳյքի սٳբսիդա-

վորման միջոցով տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիների (ԽԵԿ) մատակար-

արմանը: Ծրագրի շրջանակٳմ տնտեսավարող սٳբյեկտները հնարավորٳթյٳն 

 ,նեն ձեռք բերել տոհմային ԽԵԿ՝ երինջներ և/կամ 14-17 ամսական էգ մատղաշٳ

տեղական տնտեսٳթյٳններից կամ ներկրել այլ երկրներից: 

Կորոնավիրٳսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման 

շրջանակներٳմ, պետٳթյան կողմից սٳբսիդավորման արդյٳնքٳմ, մինչև 2020 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվող վարկերի համար սահմանված են 

հետևյալ պայմանները՝ 

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

✓ վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 5 տարի, 

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 1 տարի, 

✓ վարկերի հանրագٳմարի մնացորդը՝ մինչև 300 մլն դրամ։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ՏԱՎԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների համար պետٳթյան կողմից կարող է 

տրամադրվել 70 % համաֆինանսավորٳմ*, իսկ այլ տնտեսավարողներին՝ 30%։ 

30% hամաֆինանսավորٳմը կտրամադրվի ձեռք բերված տոհմային ԽԵԿ-ի 

համար տնտեսավարողի անասնաշենքٳմ անկապ բոքսային պահվածք և 

Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան 2019 թվականի ապրիլի 4-ի 

N 369-L որոշմամբ հաստատված՝ «Փոքր և միջին «Խելացի» անասնաշենքերի 

կառٳցման կամ վերակառٳցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման 

պետական աջակցٳթյան ծրագրով» սահմանված չափորոշիչներին համա-

պատասխան պահման պայմաններ ٳ անասնաշենքին համապատասխան 

գլխաքանակ ապահովելٳ դեպքٳմ։ Վերոնշյալի վերաբերյալ եզրակացٳթյٳն 

կտրամադրվի Էկոնոմիկայի նախարարٳթյան կողմից սահմանված կարգով: 
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* Համաֆինանսավորման կարգը և գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների՝ ծրագրերին դիմելٳ ընթացակարգը 

   տեսնել` էջ 30-31:



ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2 ՔԱՅԼ 3

Ծանոթٳթյٳն։ Տոհմային ԽԵԿ-ի անկٳմից և/կամ սանիտարական սպանդից կամ օտարٳմից 
հետո ոչ ٳշ, քան 48 ժամվա ընթացքٳմ շահառٳն Նախարարٳթյٳն է ներկայացնٳմ համա-

պատասխան տեղեկատվٳթյٳն:

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՆԻՎ» ؤՎԿ ՍՊԸ

«ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ ԼՎԿ» ՍՊԸ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԿԱՄؤՐՋ» ؤՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ» ؤՎԿ ՓԲԸ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՈԻՎԿ ԱԿ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐԵԳԱԿ» ؤՎԿ

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

Ֆինանսական կառٳյցի վար-

կٳնակٳթյան պահանջները 

բավարարելٳ դեպքٳմ վարկի 

գٳմարը անկանխիկ եղանա-

կով, փٳլ առ փٳլ կամ միա-

նվագ փոխանցվٳմ է շահառٳի 

հաշվեհամարին

Տոհմային ԽԵԿ ձեռք բերելٳց 

(ներկրելٳց) հետո շահառٳն 

ֆինանսական կառٳյց և Նա-

խարարٳթյٳն է ներկայաց-

նٳմ Ծրագրով պահանջվող 

փաստաթղթերը

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ
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«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնտեսավարողը դիմٳմ է ֆի-
նանսական կառٳյցին՝ նշելով՝ 
ձեռք բերվող ԽԵԿ-ի քանակը, 
ձեռքբերման վայրը (վայրերը, 
հասցեն), ներմٳծման դեպ-
քٳմ՝ ժամկետները։ Միաժա-
մանակ, Նախարարٳթյٳն է 
ներկայացնٳմ ձեռքբերման 
ենթակա ԽԵԿ-ի տոհմային 
վկայականները  և  քարտերը

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 529 333



Ծրագրի նպատակն է հանրապետٳթյٳնٳմ ոչխարաբٳծٳթյան և այծաբٳծٳ-

թյան ճյٳղերի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծٳմը, բարձ-

րարժեք տոհմային ոչխարների ձեռքբերման (ներկրման) և բարձր մթերատٳ 

հոտերի ձևավորման խրախٳսٳմը, բٳծվող ցեղերի կատարելագործٳմը, տոհ-

մային գործի զարգացٳմը, արտադրատնտեսական արժեքավոր հատկանիշներով 

օժտված մաքրացեղ և տրամախաչٳմների միջոցով ստացված խառնացեղ կենդա-

նիների գլխաքանակի ավելացٳմը։ Ծրագրով տոհմային մանր եղջերավոր կենդա-

նիների (ՄԵԿ)՝ ըստ մթերատվٳթյան ٳղղٳթյան (կաթնային, մսային, բրդային) ցեղերի 

ընտրٳթյան նկատմամբ որևէ նախապայման չի սահմանվٳմ, բացառٳթյամբ 

դրանց սեռահասակային խմբերի՝ մինչև 18 ամսական հղի ոչխարներ և այծեր, 

4-16 ամսական էգ և 6-16 ամսական արٳ մատղաշ (ներկրման դեպքٳմ արտա-

հանվող երկրٳմ կարանտինի կանգնեցնելٳ, իսկ Հայաստանի Հանրապե-

թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվող վարկերի համար սահմանված են հե-

տևյալ պայմանները՝ 

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

✓ վարկի մարման ժամկետ՝ մինչև 4 տարի. 

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետ՝ մինչև 1 տարի. 

✓ վարկերի հանրագٳմարի մնացորդը՝ մինչև 900 մլն ՀՀ դրամ։ 

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար պետության կողմից կարող է 

տրամադրվել  70 % համաֆինանսավորٳմ*, իսկ այլ տնտեսավարողներին՝ 30%։  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՈՉԽԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԾԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

տٳթյٳնٳմ՝ առٳվաճառքի պայմանագրի կնքման դրٳթյամբ)՝ 20։1 հարաբե-

րٳթյամբ (20 էգի հաշվով 1 արٳ)։ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐؤՅՔԻ ՍؤԲՍԻԴԱՎՈՐؤՄ 

Կորոնավիրٳսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման 

շրջանակներٳմ, պետٳթյան կողմից սٳբսիդավորման արդյٳնքٳմ, մինչև 2020 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1

* Համաֆինանսավորման կարգը և գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների՝ ծրագրերին դիմելٳ ընթացակարգը 

   տեսնել` էջ 30-3111



ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2 ՔԱՅԼ 3

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԿԱՄؤՐՋ» ؤՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Ծանոթٳթյٳն։ Տոհմային ՄԵԿ-ի անկٳմից և/կամ սանի-

տարական սպանդից կամ օտարٳմից հետո ոչ ٳշ, քան 

72 ժամվա ընթացքٳմ շահառٳն Նախարարٳթյٳն է 

ներկայացնٳմ համապատասխան տեղեկատվٳթյٳն։

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 529 333

Տնտեսավարողը դիմٳմ է 

ֆինանսական կառٳյցին՝ 

նշելով՝ ձեռք բերվող ՄԵԿ-ի

քանակը, ձեռքբերման 

վայրը, ժամկետները, ձեռք-

բերման ենթակա տոհմային 

ՄԵԿ-ի հավաստագրերը, 

ներմٳծման դեպքٳմ՝ 

ներկրման ժամկետները։ 

Միաժամանակ Նախարա-

րٳթյٳն է ներկայացնٳմ

 ձեռքբերման ենթակա տոհ-

մային ՄԵԿ-ի հավաստա-

գրերը 

Տոհմային ՄԵԿ ձեռք բերե-

լٳց (ներկրելٳց) հետո շա-

հառٳն ֆինանսական կա-

ռٳյցին և Նախարարٳթյٳն 

է ներկայացնٳմ Ծրագրով 

պահանջվող փաստա-

թղթերը

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ
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«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Ֆինանսական կառٳյցի 

վար կٳնակٳթյան պա-

հանջները բավարարելٳ 

դեպքٳմ վարկի գٳմարը 

անկանխիկ եղանակով, 

փٳլ առ փٳլ կամ միա-

նվագ փոխանցվٳմ է շա-

հառٳի  հաշվեհամարին



ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2

Այս դեպքٳմ փոխհատٳցվٳմ է շահառٳի կողմից յٳրաքանչյٳր գլٳխը մինչև 

450 հազար ՀՀ դրամ արժեքով ձեռք բերված ՄԵԿ-ի համար փաստացի վճար-

ված գٳմարի (չհաշված տեղափոխման ծախսերը) 23 %-ը, իսկ Հայաստանի Հան-

րապետٳթյան կառավարٳթյան 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն 

որոշմամբ հաստատված՝ սոցիալական աջակցٳթյٳն ստացող սահմանամերձ 

բնակավայրերի և գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտٳմ գործٳնեٳթյٳն իրականացնող 

կոոպերատիվների կողմից մինչև 450 հազար ՀՀ դրամ արժեքով ձեռք բերված 

ՄԵԿ-ի համար՝ 27%-ը։ 

1.   ՄԵԿ-ի ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագրի պատճենը. 

2.   ձեռք բերված կենդանիների հավաստագրերը (վկայականը, քարտը). 

3.   կենդանիների դիմաց վճարման անդորրագրերը, հաշիվ-ապրանքագրերը. 

4.   կենդանիների առողջական վիճակը հավաստող անասնաբٳժական  վկայա-

      կանը (ներկրման դեպքٳմ՝ արտահանվող երկրٳմ տրված ձևը ևս). 

5.   համայնքٳմ կենդանիների հաշվառման մասին տեղեկանքը. 

6.   բանկային հաշվեհամարը. 

7.   գրավոր պարտավորագիրը։ 

1

2

3

4

5

6

7

ՓՈԽՀԱՏؤՑؤՄ ՍՏԱՆԱԼؤ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՇԱՀԱՌؤՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐؤؤՆ Է  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆؤՄ ԴԻՄؤՄ՝ ԿՑԵԼՈՎ. 
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Ծանոթٳթյٳն։ Տոհմային ՄԵԿ-ի անկٳմից և/կամ սանիտարական սպանդից կամ օտարٳմից 

հետո ոչ ٳշ, քան 72 ժամվա ընթացքٳմ շահառٳն Նախարարٳթյٳն է ներկայացնٳմ համա-

պատասխան տեղեկատվٳթյٳն։

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2

ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2

ՔԱՅԼ 3 ՔԱՅԼ 4

Տնտեսավարողը մինչև տոհմային ՄԵԿ-ի  

ձեռքբերٳմը դիմٳմ է Նախարարٳթյٳն՝ 

նշելով ձեռք բերվող տոհմային ՄԵԿ-ի 

քանակը, ձեռքբերման վայրը, ժամկետ-

ները՝ կից ներկայացնելով հավաստա-

գրերը

Տոհմային ՄԵԿ ձեռք բերելٳց (ներկրե-

լٳց) հետո տնտեսավարողը դիմٳմ է 

Նախարարٳթյٳն՝ ներկայացնելով 

Ծրագրով պահանջվող փաստաթղթերը

Փոխհատٳցման գٳմարը փոխանցվٳմ 

է շահառٳի հաշվեհամարին՝ դիտարկ-

ման դրական եզրակացٳթյٳնից հետո, 

5 աշխատանքային օրվա ընթացքٳմ

Դիմٳմը ստանալٳց հետո 5 աշխա-

տանքային օրվա ընթացքٳմ շահառٳի 

տնտեսٳթյٳնٳմ իրականացվٳմ է դի-

տարկٳմ
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1-ԻՆ ՄՈԴԵԼԻ 

ՀԱՄԱՐ 

2-ՐԴ ՄՈԴԵԼԻ 

ՀԱՄԱՐ 

3-ՐԴ ՄՈԴԵԼԻ 

ՀԱՄԱՐ 

16.1 մլն 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 

5.5 մլն  11.5 մլն 17.5 մլն  

7.7 մլն  24.5 մլն  

130-280 քառակٳսի մետր արտադրական տարածքով՝ անկապ պահվածքով 

առնվազն 10-15 գլٳխ կենդանٳ համար: Կառٳցման և տեխնոլոգիական 

ապահովման համար ծախսերը գնահատվٳմ են շٳրջ 11 մլն ՀՀ դրամ: 

281-450 քառակٳսի մետր արտադրական տարածքով՝ անկապ պահվածքով 

առնվազն 20-25 գլٳխ կենդանٳ համար: Կառٳցման և տեխնոլոգիական 

ապահովման համար ծախսերը գնահատվٳմ են շٳրջ 23 մլն ՀՀ դրամ: 

451 և ավելի քառակٳսի մետր արտադրական տարածքով՝ անկապ պահված-

քով առնվազն 40-45 գլٳխ կենդանٳ համար: Կառٳցման և տեխնոլոգիա-

ական ապահովման համար ծախսերը գնահատվٳմ են շٳրջ 35 մլն ՀՀ դրամ: 

ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՌؤՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈԻՄ է 3 ՄՈԴԵԼ 

1

2

3

Կառٳցٳմն իրականացվելٳ է բնագավառը կարգավորող Հայաստանի 

Հանրապետٳթյան օրենսդրٳթյան պահանջների պահպանմամբ: 
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1-ԻՆ ՄՈԴԵԼԻ 

ՀԱՄԱՐ 

2-Րդ ՄՈԴԵԼԻ 

ՀԱՄԱՐ 

3-ՐԴ ՄՈԴԵԼԻ 

ՀԱՄԱՐ 

Ծրագրի շրջանակٳմ առաջարկվٳմ է անկապ բոքսային պահվածքով անասնա-

շենքերի և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման 2 տարբերակ՝ 

✓ թեթև կոնստրٳկցիայով անասնաշենք. 

✓ այլ տիպի անասնաշենք: 

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ «ԽԵԼԱՑԻ» ԱՆԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՄ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Զինվորական ծառայٳթյան պարտականٳթյٳնների կատարման ժամանակ  
մարտական հերթապահٳթյան կամ գործողٳթյٳնների իրականացման արդ-
յٳնքٳմ հաշմանդամ դարձած քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետٳթյան 
կառավարٳթյան 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ 
հաստատված՝ սոցիալական աջակցٳթյٳն ստացող սահմանամերձ բնակավայ-
րերٳմ գործٳնեٳթյٳն իրականացնող տնտեսավարողների, ագրարային ոլորտի 
բարձրագٳյն և միջին մասնագիտական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳնների 
համար։ 



ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2 ՔԱՅԼ 3
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ՔԱՅԼ 4 ՔԱՅԼ 5 ՔԱՅԼ 6

50%

Տնտեսավարողը նախա-

գիծը և հավաստագիրը ներ-

կայացնٳմ է Նախարարٳ-

թյٳն և կնքٳմ պայմա-

նագիր

Շահառٳն շինարարٳթյٳ-

նը ավարտելٳց հետո դի-

մٳմ է Նախարարٳթյٳն՝ 

կցելով շինարարٳթյան 

ավարտական ակտը։ 5-օրյա

ժամկետٳմ իրականաց-

վٳմ է մոնիթորինգ, որի 

դրական եզրակացٳթյٳ-

նից հետո 10-օրյա ժամկե-

տٳմ փոխհատٳցման գٳ-

մարի 50%-ը փոխանցվٳմ է 

շահառٳի հաշվեհամարին

Տեխնոլոգիական վերազի-

նٳմից հետո (պայմանա-

գիրը կնքելٳ պահից առն-

վազն մեկ տարվա ընթաց-

քٳմ) շահառٳն դիմٳմ է 

Նախարարٳթյٳն՝ կցելով 

ձեռք բերված և տեղադր-

ված սարքերի մասին փաս-

տաթղթեր։ 5-օրյա ժամկե-

տٳմ իրականացվٳմ է 

մոնիթորինգ, որի դրական 

եզրակացٳթյٳնից հետո 

10-օրյա ժամկետٳմ փոխ-

հատٳցման գٳմարի մնա-

ցած 50%-ը փոխանցվٳմ է 

շահառٳի հաշվեհամարին

Նախարարٳթյٳնը փաս-

տաթղթերը ստանալٳց 

հետո 5-օրյա ժամկետٳմ 

իրականացնٳմ է տեղա-

զննٳթյٳն և տնտեսա-

վարողին տեղեկացնٳմ 

անասնաբٳծٳթյան վար-

ման վերաբերյալ դասըն-

թացին մասնակցելٳ մասին

Տնտեսավարողը մասնա-

կցٳմ է անասնաբٳծٳ-

թյան վարման վերաբերյալ 

մեկշաբաթյա դասընթացին 

և ստանٳմ հավաստագիր

Տնտեսավարողը դիմٳմ է 

Նախարարٳթյٳն՝ ներկա-

յացնելով՝ դիմٳմ, անձը 

հաստատող փաստաթղթի 

պատճենը և անշարժ գٳյքի 

սեփականٳթյան (օգտա-

գործման կամ վարձակալٳ-

թյան) իրավٳնքի գրանց-

ման վկայականը, վերա-

կառٳցման դեպքٳմ`վերա-

կառٳցվող անշարժ գٳյքի 

լٳսանկարները

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԽԱՂՈՂԻ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈ-
ԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ ՄՇԱԿՎՈՂ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏԱ-

ՊՏՂԱՆՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի նպատակն է այգետնկٳմների խթանմամբ հանրապետٳթյٳնٳմ

ղաբٳծٳթյան և խաղողագործٳթյան զարգացٳմը, խաղողի, պտղի և հատա-

պտղի արտադրٳթյան ծավալների ավելացٳմը, պտٳղների և հատապտٳղ-

ների ներմٳծման փոխարինٳմը և արտահանման ծավալների ավելացٳմը: 

Ծրագիրն իրականացվٳմ է երկٳ բաղադրիչով. 

Տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում 
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1

Կորոնավիրٳսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառ-

ման շրջանակներٳմ, պետٳթյան կողմից սٳբսիդավորման արդյٳնքٳմ, մինչև 

2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվող վարկերի համար սահմանված 

են հետևյալ պայմանները՝ 

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

✓ մարման ժամկետ՝ 8 տարի. 

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետ՝ 5 տարի: 

3 հա-ից մինչև 100 հա այգի հիմնող գյٳղատնտեսական կոոպերատիվներին 

կարող է տրամադրվել նաև 50 % համաֆինանսավորٳմ*։ 

17
* Համաֆինանսավորման կարգը և գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների՝ ծրագրերին դիմելٳ ընթացակարգը 

   տեսնել` էջ 30-31։

Վարկերը հատկացվٳմ են 0.5-ից 100 հեկտար խաղողի, ինտենսիվ պտղատٳ 

այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար։ 



Տնտեսավարողը դիմٳմ է 

ֆինանսական կառٳյցին

Ֆինանսական կառٳյցի 

վարկٳնակٳթյան պահանջ-

ները բավարարելٳ դեպ-

քٳմ կնքվٳմ է պայմանա-

գիր, և վարկի գٳմարը ան-

կանխիկ եղանակով, փٳլ 

առ փٳլ կամ միանվագ փո-

խանցվٳմ է շահառٳի 

հաշվեհամարին

Տնտեսավարողը ֆինանսա-

կան կառٳյցին է ներկայաց-

նٳմ կաթիլային ոռոգման 

համակարգի, կարկտապաշտ-

պան ցանցի (առկայٳթյան 

դեպքٳմ) ձեռքբերման, տե-

ղադրման, այգեհիմնման 

աշխատանքների և այգ1 ٳ-ին 

տարվա խնամքի ծախսերը 

հիմնավորող փաստաթղթերը, 

կապալառٳի հետ պայմա-

նագրի պատճենը, վճարման 

անդորրագիրը (առկայٳթյան 

դեպքٳմ), տնկանյٳթի ծա-

գٳմը, որակը (ներկրման 

դեպքٳմ) և ձեռքբերٳմը հա-

վաստող ٳ բٳսասանիտա-

րական փաստաթղթերը

ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2 ՔԱՅԼ 3

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՈԻՎԿ ԱԿ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈԻՎԿ ՓԲԸ

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            
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«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
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Կատարված ծախսերի փոխհատուցում 
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2

Ծախսերի փոխհատٳցٳմն իրականացվٳմ է հետևյալ սահմանաչափով` 

✓ բոլոր շահառٳների համար՝ այգեհիմնման համար կատարված ծախսերի 

   (առանց առաջին տարվա խնամքի ծախսերի) 50%-ը։ 

Փոխհատٳցٳմը տրամադրվٳմ է 0.5-ից 10 հեկտար խաղողի, ինտենսիվ պտ-

ղատٳ այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար։ 

Տնտեսավարողն այգեհիմն-

ման աշխատանքների ավար-

տից հետո դիմٳմ է Նախա-

րարٳթյٳն՝  ներկայացնելով 

կաթիլային ոռոգման համա-

կարգի, կարկտապաշտպան 

ցանցի (առկայٳթյան դեպ-

քٳմ) ձեռքբերման, տեղա-

դրման, այգեհիմնման աշ-

խատանքները հիմնավորող 

փաստաթղթերը, կապալա-

ռٳի հետ պայմանագրի պատ-

ճենը և վճարման անդորրա-

գիրը (առկայٳթյան դեպքٳմ), 

տնկանյٳթի ծագٳմը, որակը 

(ներկրման դեպքٳմ) և ձեռք-

բերٳմը հավաստող ٳ բٳսա-

սանիտարական փաստաթղ-

թերը

ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2 ՔԱՅԼ 3

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2

Դիմٳմը ներկայացնելٳց 

հետո 5-օրյա ժամկետٳմ 

իրականացվٳմ է մոնիթո-

րինգ, որի  դրական եզրա-

կացٳթյան դեպքٳմ կնք-

վٳմ է պայմանագիր, որից 

հետո 5 աշխատանքային 

օրվա ընթացքٳմ փոխհա-

տٳցման գٳմարը փոխանց-

վٳմ է շահառٳի հաշվեհա-

մարին

Տնտեսավարողը մինչև այգե-

հիմնٳմը դիմٳմ է Նախա-

րարٳթյٳն՝ կից ներկայաց-

նելով տեղեկատվٳթյٳն 

այգٳ տեղի, չափերի, տե-

սակի վերաբերյալ, ինչպես 

նաև այգեհիմնման ծախսե-

րի համապատասխան հաշ-

վարկները։ 10 աշխատանք-

ային օրվա ընթացքٳմ իրա-

կանացվٳմ է տեղազննٳ-

թյٳն 
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ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրով նախատեսվٳմ է գյٳղատնտեսական մշակաբٳյսերով զբաղեցված 

տարածքներٳմ (բացառٳթյամբ ջերմատների և ջերմոցային տնտեսٳթյٳնների) 

ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար շահառٳներին տրամա-

դրել սٳբսիդավորվող վարկ կամ կատարել ծախսերի փոխհատٳցٳմ:

Շահառٳի հայեցողٳթյամբ՝ կաթիլային կամ անձրևացման համակարգերը (մոտեց-

նող խողովակ, գլխամասային հանգٳյց և բաշխիչ ցանց) կարող են տեղադրվել 

կա՛մ կապալառٳ կազմակերպٳթյան, կա՛մ շահառٳի կողմից: 

ՅؤՐԱՔԱՆՉՅؤՐ ՇԱՀԱՌؤԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԻ ԿԱՄ 

ՓՈԽՀԱՏؤՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳؤՅՆ ԳؤՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎؤՄ է 1 ՀԱ 

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔؤՄ, ԱՆԿԱԽ ՄՇԱԿԱԲؤՅՍԻՑ, ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆՆ ؤՂՂՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԵՏԵՎՅԱԼ 

ԱՌԱՎԵԼԱԳؤՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ա. Եթե ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրٳմն իրականացնٳմ է կապա-

լառٳ կազմակերպٳթյٳնը (հաշվի են առնվٳմ նաև սխեմայի կազմման և ներդր-

ման աշխատանքները)՝ 

• կաթիլային ոռոգման համակարգի համար՝ մինչև 2.2 մլն ՀՀ դրամ. 

• անձրևացման համակարգի համար՝ մինչև 2.7 մլն ՀՀ դրամ: 

բ. Եթե ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրٳմն իրականացվٳմ է առանց 

կապալառٳ կազմակերպٳթյան (հաշվի են առնվٳմ միայն կապիտալ ծախսերը)՝ 

• կաթիլային ոռոգման համակարգի համար՝ մինչև 1.6 մլն ՀՀ դրամ. 

• անձրևացման համակարգի համար՝ մինչև 1.9 մլն ՀՀ դրամ:  

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 530 333
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Տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում 
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1

Կորոնավիրٳսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման 

շրջանակներٳմ, պետٳթյան կողմից սٳբսիդավորման արդյٳնքٳմ, մինչև 2020 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվող վարկերի համար սահմանված են հե-

տևյալ պայմանները՝ 

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

✓ մարման ժամկետ` մինչև 3 տարի. 

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետ` տարեկան մինչև 6 ամիս. 

✓ վարկի առավելագٳյն գٳմարը կապալառٳի միջոցով աշխատանքներն իրա-

   կանացնելٳ դեպքٳմ մինչև 150 մլն դրամ է, իսկ առանց կապալառٳի դեպքٳմ՝ 

   110 մլն դրամ։ 

Գյٳղատնտեսական կոոպերատիվներին պետٳթյան կողմից կարող է տրամա-

դրվել նաև 50 % համաֆինանսավորٳմ*։  

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՈՒՎԿ ԱԿ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
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Տնտեսավարողը դիմٳմ է ֆինանսական կառٳյցին՝ կցելով պայմանագիր (Կապա-

լառٳի դեպքٳմ) և նախահաշիվ

Ֆինանսական կառٳյցի վարկٳնակٳթյան պահանջները բավարարելٳ դեպքٳմ 

կնքվٳմ է պայմանագիր

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1

Ֆինանսական կառٳյցը վարկի գٳմարը անկանխիկ եղանակով, փٳլ առ փٳլ կամ 

միանվագ փոխանցٳմ է շահառٳի հաշվեհամարին

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2

Ծրագրի պայմաններն են՝ 

✓ փոխհատٳցման չափը՝ 16 %. 

✓ առնվազն 3 հա հողատարածքٳմ ներդնող կոոպերատիվների, գերնորմատիվա-

   յին ջրապահանջարկ ٳնեցող հողատարածքներٳմ և սոցիալական աջակցٳթյٳն 

   ստացող սահմանամերձ բնակավայրերի համար՝ 18 %. 

✓ փոխհատٳցվող առավելագٳյն գٳմարը՝ 10 մլն ՀՀ դրամ՝ աշխատանքները 

   կապալառٳի միջոցով իրականացնելٳ դեպքٳմ, 8 մլն ՀՀ դրամ՝ աշխատանք-

   ներն առանց կապալառٳի իրականացնելٳ դեպքٳմ. 

✓ փոխհատٳցվող առավելագٳյն գٳմարն առնվազն 3 հա հողատարածքٳմ 

   ներդնող կոոպերատիվներին' 27 մլն ՀՀ դրամ՝ աշխատանքները կապալառٳի 

   միջոցով իրականացնելٳ դեպքٳմ, 20 մլն ՀՀ դրամ՝ աշխատանքներն առանց 

   կապալառٳի իրականացնելٳ դեպքٳմ: 

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2

Տնտեսավարողը համաձայնٳթյٳն ստանալٳ նպատակով (էլեկտրոնային կամ 

թղթային տարբերակով) դիմٳմ է Նախարարٳթյٳն

Նախարարٳթյան համաձայնٳթյٳնը ստանալٳց հետո սկսվٳմ են ներդրման 

աշխատանքները

Համակարգի ներդրման աշխատանքների ավարտից հետո 10 աշխատանքային 

օրվա ընթացքٳմ շահառٳն դիմٳմ է Նախարարٳթյٳն՝ կից ներկայացնելով 

ծախսերը հավաստող փաստաթղթերը։ Նախարարٳթյٳնը դիմٳմը ստանալٳց 

հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքٳմ իրականացնٳմ է մոնիթորինգ, որի 

դրական եզրակացٳթյան դեպքٳմ փոխհատٳցման գٳմարը փոխանցٳմ է  

շահառٳի հաշվեհամարին

1
2
3

1

2

3
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
ԿԱՐԿՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ 

ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի շրջանակٳմ կսٳբսիդավորվեն պտղատٳ և խաղողի այգիներٳմ կար-

կտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրված նպատակային վար-

կերի տոկոսադրٳյքները: 

Կորոնավիրٳսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման 

շրջանակներٳմ, պետٳթյան կողմից սٳբսիդավորման արդյٳնքٳմ, մինչև 2020 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը 0.5 հա-ից մինչև 10 հա խաղողի և պտղատٳ այգի-

ների հակակարկտային ցանցերի ներդրման նպատակով տրամադրվող վարկերի 

համար սահմանված են հետևյալ պայմանները՝ 

✓ 0 % տոկոսադրٳյք. 

✓ վարկի մարման ժամկետը՝ 7 տարի. 

✓ մայր գٳմարի արտոնյալ ժամկետը՝ 1 տարի։ 

3 հա-ից մինչև 10 հա կարկտապաշտպան ցանց ներդնող գյٳղատնտեսական 

կոոպերատիվների համար պետٳթյան կողմից կարող է տրամադրվել նաև 50 % 

համաֆինանսավորٳմ*։ 
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* Համաֆինանսավորման կարգը և գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների՝ ծրագրերին դիմելٳ ընթացակարգը 

   տեսնել` էջ 30-31։



Տնտեսավարողը դիմٳմ է 

ֆինանսական կառٳյցին

Վարկٳնակٳթյան պահանջ-

ները բավարարելٳ դեպ-

քٳմ ֆինանսական կառٳյ-

ցը վարկի գٳմարը անկան-

խիկ եղանակով, փٳլ առ 

փٳլ կամ միանվագ փոխան-

ցٳմ է շահառٳի հաշվե-

համարին

ՔԱՅԼ 1 ՔԱՅԼ 2 ՔԱՅԼ 3

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» ؤՎԿ ԱԿ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ؤՎԿ ՓԲԸ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնտեսավարողը ֆինանսա-

կան կառٳյցին է ներկայաց-

նٳմ կարկտապաշտպան 

ցանցային համակարգի ձեռք-

բերման հաշիվ-ապրանքա-

գիրը, տեղակայման ծախ-

սերը հիմնավորող և որակը 

հավաստող փաստաթղթերի 

պատճենները, կապալա-

ռٳի հետ կնքված պայմա-

նագրի պատճենը և վճար-

ման անդորրագիրը (առկա-

յٳթյան դեպքٳմ)

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 520 457

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
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ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի նպատակն է փոքր և միջին ջերմատների կառٳցման և դրանց տեխնո-

լոգիական ապահովման պետական աջակցٳթյան միջոցով ավելացնել ջերմա-

տնային տնտեսٳթյٳնների մակերեսն ٳ արտադրանքի արտադրٳթյան ծավալ-

ները, բարձրացնել արտադրված արտադրանքի մրցٳնակٳթյան մակարդակը, 

նպաստել գյٳղատնտեսٳթյٳնٳմ տնտեսավարողների եկամٳտների ավելացմանը։ 

ԱՌԱՋԱՐԿՎؤՄ Է ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌؤՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 3 ՄՈԴԵԼ

Միաշերտ կամ երկշերտ 

պոլիէթիլենային թաղան-

թով 300-600 քառ. մ թٳ-

նելային ջերմատٳն հողա-

յին հարստացված զանգ-

վածով 

Պոլիէթիլենային թաղան-

թով 800-3000 քառ. մ 

միաթռիչք կամ բազմա-

թռիչք ջերմատٳն՝ հո-

ղային  հարստացված  

զանգվածով 

Պոլիէթիլենային թաղան-

թով 800-3000 քառ. մ 

միաթռիչք կամ բազմա-

թռիչք ջերմատٳն՝ մշա-

կٳթյան հիդրոպոնիկ 

եղանակով 

Փոխհատٳցման սահմանաչափը՝ 1 քառ. մ-ի համար, ՀՀ դրամ 

10 00080004000

Արտոնյալ խմբի համար փոխհատٳցման սահմանաչափերը՝ 

1 քառ. մ-ի համար, ՀՀ դրամ 

15 00012 0006000

Կառٳցٳմն իրականացվելٳ է բնագավառը կարգավորող՝ Հայաստանի 

Հանրապետٳթյան օրենսդրٳթյան պահանջների պահպանմամբ: 

1 ՄՈԴԵԼ
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1 ՄՈԴԵԼ-ԻՆ 2 ՄՈԴԵԼ-ՐԴ 3 ՄՈԴԵԼ-ՐԴ

ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ



Ծրագրի մասնակցٳթյան նախապայման է հանդիսանٳմ Հայաստանի ազգային 

ագրարային համալսարան հիմնադրամի և «Ագրոբիզնեսի հետազոտٳթյٳնների 

և կրթٳթյան միջազգային կենտրոն» (ICARE) հիմնադրամի հետ համատեղ կազ-

մակերպվող ٳսٳցողական դասընթացների մասնակցٳթյան հավաստագիրը։ 

Ուշադրٳթյٳն։ Արտոնյալ խմբին են դասվٳմ՝ զինվորական ծառայٳթյան պարտա-

կանٳթյٳնների կատարման ժամանակ մարտական հերթապահٳթյան կամ գոր-

ծողٳթյٳնների իրականացման արդյٳնքٳմ հաշմանդամ դարձած քաղաքացի-

ները, Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան 2014 թվականի դեկտեմ-

բերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված՝ սոցիալական աջակցٳթյٳն ստացող 

սահմանամերձ համայնքների բնակավայրերٳմ գործٳնեٳթյան իրականացնող 

տնտեսավարողները, գյٳղատնտեսական կոոպերատիվները, գյٳղատնտեսٳ-

թյٳնٳմ տնտեսավարող երիտասարդները (18-35 տարեկան), ագրարային ոլորտի 

բարձրագٳյն և միջին մասնագիտական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳններն ٳ 

գիտաարտադրական կազմակերպٳթյٳնները։ 

26Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 520 457



ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տնտեսավարողը դիմٳմ է Նախարարٳթյٳն՝ ներկայացնելով անձը 

հաստատող փաստաթղթի և անշարժ գٳյքի սեփականٳթյան (օգտա-

գործման կամ վարձակալٳթյան) իրավٳնքի գրանցման վկայականի 

պատճենները

Դիմٳմը ստանալٳց հետո 15-օրյա ժամկետٳմ  կատարվٳմ է տեղա-

զննٳթյٳն, որից հետո 5-օրյա ժամկետٳմ տնտեսավարողը տեղե-

կացվٳմ է պայմանագիր կնքելٳ կամ մերժելٳ վերաբերյալ

Պայմանագիր կնքելٳ առաջարկը ստանալٳց հետո տնտեսավարողը 

մասնակցٳմ է ջերմատնային տնտեսٳթյան վարման վերաբերյալ դա-

սընթացներին և ստանٳմ հավաստագիր

Պայմանագիր կնքելٳ առաջարկը ստանալٳց հետո տնտեսավարողը 

ոչ ٳշ, քան 5-ամսյա ժամկետٳմ դիմٳմ է Նախարարٳթյٳն՝ ներկայաց-

նելով նախագիծ, շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն, նախագիծը թողար-

կող պատասխանատٳի երաշխավորագիր, հավաստագիր, Կապալա-

ռٳի հետ կնքված պայմանագիր (առկայٳթյան դեպքٳմ), որից հետո 

5 աշխատանքային օրվա ընթացքٳմ կնքվٳմ է պայմանագիր

Ջերմատան կառٳցման ավարտից հետո տնտեսավարողը դիմٳմ է 

Նախարարٳթյٳն՝ կից ներկայացնելով՝ ա. կապալառٳի միջոցով ջեր-

մատան կառٳցման դեպքٳմ՝ շինարարٳթյան ավարտական ակտ, 

կապալառٳի կողմից տրված շինարարٳթյան որակի մասին երաշխա-

վորագիր, բ. առանց կապալառٳի ջերմատան կառٳցման դեպքٳմ՝ 

շինարարٳթյան ավարտական ակտը, ջերմատան կառٳցման համար 

ձեռք բերված և տեղադրված կոնստրٳկցիաների, նյٳթերի, սարքերի 

 մը հավաստող համապատասխանٳմների ձեռքբերٳսարքավոր ٳ

փաստաթղթերը, դրանց տեխնիկական բնٳթագրերը և/ կամ ծագման 

հավաստագրերը

Դիմٳմը ներկայացնելٳց հետո 20-օրյա ժամկետٳմ կատարվٳմ է 

մոնիթորինգ, որի դրական եզրակացٳթյան դեպքٳմ 10-օրյա ժամ-

կետٳմ տրամադրվٳմ է փոխհատٳցٳմ

1

2

3

4

5

6

27



ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտٳմ ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձ-

նական ծրագրի շրջանակներٳմ ապահովագրվٳմ են ծիրանի և խաղողի այգի-

ները, ինչպես նաև 2020 թվականի փետրվարի 5-ից՝ դեղձի, խնձորի այգիները 

և հացահատիկային մշակաբٳյսերի (աշնանացան/գարնանացան ցորեն և գարի, 

վարսակ) ցանքատարածٳթյٳնները, 2 ռիսկից` 

✓ կարկٳտ և հրդեհ. 

✓ գարնանային ցրտահարٳթյٳն: 
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Կարկٳտ և հրդեհ ռիսկից ծիրանի և խաղողի ապահովագրٳթյٳնն ընդգրկٳմ է 6 

մարզ՝ Արմավիր, Արարատ, Արագածոտն, Տավٳշ, Կոտայք, Վայոց ձոր, իսկ 

դեղձի, խնձորի և հացահատիկային մշակաբٳյսերի (աշնանացան/գարնանա-

ցան ցորեն և գարի, վարսակ) ապահովագրٳթյٳնը՝ ՀՀ բոլոր մարզերը։ Գարնա-

նային ցրտահարٳթյٳն ռիսկից ծիրանի, խաղողի ٳ դեղձի ապահովագրٳթյٳնն 

ընդգրկٳմ է Արմավիրի և Արարատի մարզերը։ Ծրագրի շրջանակներٳմ իրակա-

նացվٳմ է ապահովագրավճարի առնվազն 50-60 %-ի սٳբսիդավորٳմ։ 

Հարցերի դեպքٳմ կարող եք զանգահարել            011 524 610, 011 525 232



Ի ՆՉ ԱՆԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ 
ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

ՔԱՅԼ 1

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՔԱՅԼ 1

ՔԱՅԼ 2

Տնտեսավարողները դիմٳմ են Գյٳղա-

տնտեսٳթյٳնը ապահովագրողների 

ազգային գործակալٳթյան անդամ ապա-

հովագրական ընկերٳթյٳններից որևէ 

մեկին

Տնտեսավարողն ընտրٳմ է մշակաբٳյսը, 

ռիսկը և ապահովագրական 5 ծածկٳյթ-

ներից մեկը

Տնտեսավարողն ապահովագրական ըն-

կերٳթյան հետ կնքٳմ է ապահովագրա-

կան պայմանագիր

Սպասել վնաս գնահատողի այցին՝ միա-

ժամանակ կատարելով ապահովագրա-

կան կազմակերպٳթյան հրահանգները։ 

Կատարել ինքնٳրٳյն զննٳմ՝ համոզվե-

լٳ համար, որ այգին վնասվել է։

Զանգահարել ապահովագրական կազ-

մակերպٳթյանը՝ տեղյակ պահելٳ հա-

մար ապահովագրական դեպքի մասին։

ՔԱՅԼ 3

ՔԱՅԼ 2

ՔԱՅԼ 3

՞
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Համաֆինանսավորٳմը վարկի գծով տնտեսավարողի մոտ ապահովման միջոցի ոչ 

բավարար մակարդակի և արժٳթային ռիսկի մասնակի չեզոքացման նպատակով ՀՀ 

կառավարٳթյան կողմից ֆինանսական կազմակերպٳթյանը տրամադրվող անտոկոս 

փոխառٳթյٳն է: 

✓ Շահառٳները դիմٳմ են ֆինանսական կազմակերպٳթյٳններին՝ ներկայացնելով 

   միջոցառման ներքո օժանդակٳթյան կոնկրետ ٳղղٳթյٳններով գٳմարների օգտա-

   գործման մասին տեղեկատվٳթյٳն՝ համաձայն գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտի աջակ-

   ցման գործող պետական ծրագրերի պահանջների։ 

✓ Ֆինանսական կազմակերպٳթյٳններն իրականացնٳմ են վարկառٳների վարկٳ-

   նակٳթյան գնահատٳմը (վարկի նախահաստատٳմ) և վարկի նախահաստատٳմից 

   հետո պայմանագրով սահմանված ընթացակարգով՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարٳ-

   թյան Գյٳղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ ՊՀ Գյٳղական ֆի-

   նանսավորման կառٳյցին (այսٳհետ՝ Կառٳյց) են ներկայացնٳմ համապատասխան 

   հայտը։ 

✓ Սٳյն աջակցٳթյան նպատակով վարկի նախահաստատٳմ չի կարող իրականացվել 

   այն դեպքٳմ, եթե գյٳղատնտեսական կոոպերատիվի փոխկապակցված անդամների 

   փայերի հանրագٳմարը գերազանցٳմ է փայատիրական կապիտալի 40%-ը։ Սٳյն 

   կարգի իմաստով անձինք համարվٳմ են փոխկապակցված` «Բաժնետիրական ընկե-

   րٳթյٳնների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։ 

✓Կառٳյցը ստٳգٳմ է ներկայացված հայտի համապատասխանٳթյٳնը միջոցառման 

   ներքո սահմանված պահանջներին, եթե համաֆինանսավորման ընդհանٳր գٳմարը 

   չի գերազանցٳմ 15 մլն դրամը, ապա Կառٳյցի դրական եզրակացٳթյան առկայٳ-

   թյան դեպքٳմ ֆինանսական կազմակերպٳթյٳնները տրամադրٳմ են վարկը։ 

✓ Գյٳղատնտեսական կոոպերատիվների համար համաֆինանսավորման նախապայ-

   ման է համարվٳմ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարٳթյան կողմից սահմանված կարգով 

   Գյٳղատնտեսական կոոպերատիվի նախագահին տրված համապատասխան հավաս-

   տագրի առկայٳթյٳնը։ 

✓ Ֆինանսական կազմակերպٳթյան կողմից 15 մլն ՀՀ դրամը չգերազանցող համա-

   ֆինանսավորման նպատակով հայտը Կառٳյցին կարող է ներկայացվել այն դեպքٳմ, 

   եթե շահառٳների սեփական ֆինանսական մասնակցٳթյٳնը պակաս չէ համաֆի-

   նանսավորման գٳմարի 30 տոկոսից։ 

✓ 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող չափով պետٳթյան համաֆինանսավորման վերաբեր-

   յալ դրական եզրակացٳթյٳն տրվٳմ է այդ մասին ՀՀ կառավարٳթյան համապա-

   տասխան որոշման ընդٳնմամբ։ 

ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 

✓ Համաֆինանսավորվել կարող են համապատասխան պետական աջակցٳթյան ծրա-

   գրերին մասնակից ֆինանսական կազմակերպٳթյٳնները։ 

ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
Գործընթացը կարգավորվٳմ է ՀՀ կառավարٳթյան 2020 թվականի մարտի 31-ի 

N 416-Լ որոշմամբ 
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ՔԱՅԼ 1

ՔԱՅԼ 2

ՔԱՅԼ 3

ԻՆՉՊԵ Ս ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԸ 
ԴԻՄԵԼ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ (ԼԻԶԻՆԳԻ) ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ

՞

Դիմٳմ են ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարٳթյٳն 

Հավաստագրի առկայٳթյամբ դիմٳմ են պետական 

աջակցٳթյան ծրագրերին մասնակից ֆինանսական 

կառٳյցներին 

Մասնակցٳմ են Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարանի կողմից կազմակերպվող դասընթացին 

և ստանٳմ հավաստագիր 
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ՆՇՈՒԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

32



 
ՆՇՈՒԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
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ՆՇՈՒԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

35

1. Գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրٳյք-

ների սٳբսիդավորման ծրագիր

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ գյٳղատնտեսական տեխնիկայի 

ֆինանսական վարձակալٳթյան՝ լիզինգի պետական աջակցٳթյան 

ծրագիր

3. Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ագրոպարենային ոլորտի սարքա-

վորٳմների ֆինանսական վարձակալٳթյան՝ լիզինգի պետական աջակ-

ցٳթյան ծրագիր

4.  Գյٳղատնտեսական հٳմքի մթերٳմների (գնٳմների) նպատակով 

ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրٳյք-

ների սٳբսիդավորման ծրագիր 

5.  Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ 2019-2024 թվականների տավա-

րաբٳծٳթյան զարգացման ծրագիր

6.  Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ 2019-2023 թվականների ոչխա-

րաբٳծٳթյան և այծաբٳծٳթյան զարգացման պետական աջակցٳթյան 

ծրագիր

7. Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքերի կառٳցման կամ վերա-

կառٳցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակ-

ցٳթյան ծրագիր

8. Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ խաղողի, ժամանակակից տեխնո-

լոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատٳ այգիների և հատա-

պտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցٳթյան ծրագիր

9. Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսա-

վորման ծրագիր

10. Հայաստանի Հանրապետٳթյան գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտٳմ կար-

կտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի 

տոկոսադրٳյքների սٳբսիդավորման ծրագիր

11. Փոքր ٳ միջին ջերմատնային տնտեսٳթյٳնների ներդրման պետական 

աջակցٳթյան ծրագիր

12. Գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտٳմ ապահովագրական համակարգի ներ-

դրման փորձնական ծրագիր



    Այցելեք ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարٳթյան պաշտոնական կայքի՝ 

    Տեղեկատվٳթյٳն            Ծրագրեր             Գյٳղատնտեսٳթյան 

ոլորտի պետական օժանդակٳթյան ծրագրեր 

     Գյٳղատնտեսٳթյան առաջնային արտադրանքի վարչٳթյٳն՝ 011 529 333, 

     011 520 457 
     Գյٳղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսٳրսների օգտագործման և 

     կոոպերացիայի զարգացման վարչٳթյٳն՝ 011 525 232 

     Պարենային անվտանգٳթյան և ագրովերամշակման զարգացման վարչٳթյٳն՝ 

     011 230 180, 011 235 471 

     Գյٳղատնտեսٳթյան ծրագրերի իրականացման վարչٳթյٳն՝ 011 530 333 

     Սննդամթերքի անվտանգٳթյան վարչٳթյٳն՝ 011 520 207 

1. 

2. 

3. 

    www.mineconomy.am 

055 521214 

055 521207 

055 521213 

055 521228 

055 521236 

055 211227 

055 521235 

055 521238 

055 521233 

055 521237 

Արագածոտնի բաժին   

Արարատի բաժին         

Արմավիրի բաժին         

Գեղարքٳնիքի բաժին  

Լոռٳ բաժին                 

Կոտայքի բաժին            

Շիրակի բաժին          

Սյٳնիքի բաժին            

Վայոց ձորի բաժին      

Տավٳշի բաժին         

    Գյٳղատնտեսական խորհրդատվٳթյան, նորարարٳթյٳնների և 

    մոնիթորինգի վարչٳթյٳն՝ 011 524 610 և մարզային բաժիններ՝  

    Զանգահարեք թեժ գիծ՝ 055 541 968 կամ 
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«ԳՅؤՂԱՏՆՏԵՍؤԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑؤԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ» 

տեղեկատվական գրքٳյկٳմ ներառված են գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտٳմ ՀՀ 

կառավարٳթյան կողմից իրականացվող պետական աջակցٳթյան բոլոր ծրա-

գրերը, որոնք նպատակաٳղղված են գյٳղատնտեսٳթյան կոոպերացմա ոհ-նը, տ

մային անասնապահٳթյան, ինտենսիվ այգեգործٳթյան, նորագٳյն տեխնոլոգիա-

ներով հագեցած գյٳղատնտեսٳթյան զարգացմանը:

Ծրագրերի հիմքٳմ երկրٳմ բարձրարժեք, նորարար, արտահանմանը միտված, 

արդյٳնաբերական գյٳղատնտեսٳթյան խթանման տեսլականն է, որը շահառٳ-

ներին հնարավորٳթյٳն կտա ստեղծել և ժամանակակից աշխարհի պահանջնե-

րին համաքայլ զարգացնել իրենց ագրոբիզնեսը: Տեղեկատվական գրքٳյկٳմ 

կարող եք ծանոթանալ ծրագրերի պայմաններին, դիմելٳ ընթացակարգերին:

Մանրամասների համար այցելեք ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարٳթյան պաշտոնա-

կան կայք՝ www.mineconomy.am, որտեղ կգտնեք նաև յٳրաքանչյٳր ծրագրի վերա-

բերյալ առանձին խորհրդատվական տեսանյٳթեր:

ԱՅՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿؤՄԸ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ Է ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻؤԱՆ ԵՎ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑؤԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑؤԱՄԲ  «ԵՄ ԿԱՆԱՉ 

ԳՅؤՂԱՏՆՏԵՍؤԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆؤؤՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆؤՄ (EU-GAIA)» ԾՐԱԳՐԻ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐؤՄ:  ԲՈՎԱՆԴԱԿؤԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎؤؤՆ Է ԿՐؤՄ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐؤؤՆԸ, ԵՎ ՊԱՐՏԱ-

ԴԻՐ ՉԷ, ՈՐ ԱՅՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻؤԱՆ ԵՎ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑ-

ՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼؤԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ:  
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