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ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԻ 

ԲԱՑՄԱՆ/ՎԵՐԱԲԱՑՄԱՆ/ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

(ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ) 

Խմբագրություն 2 

Ուժի մեջ է՝ 24.01.2017թ.-ից 

 

 

Հաշվետիրոջ արժեթղթերի հաշվի 

համարը 
(առկայության դեպքում) 

             

Հաշվետիրոջ կարգավիճակը □  Սեփականատեր 

□  Անվանատեր 

□  Թողարկող 

ՀՎՀՀ 

 

 

 

Հաշվետիրոջ անվանումը  

Պետական գրանցում 

շնորհած երկիրը 

 Պետական գրանցման 

(օր/ամիս/տարի) 

 

Պետական գրանցումը 

հավաստող փաստաթուղթ 

 Սերիա  Համար  

Պետական գրանցում 

շնորհած մարմնի 

անվանումը 

 

Գտնվելու վայր  

Փոստային  հասցե 

(եթե տարբերվում է գտնվելու 

վայրից) 

 

ՍիԲիԷյՆեթ հասցե 

(առկայությանդեպքում) 

 

Հեռախոս  Ֆաքս  Էլ.փոստ.  

Հարցման ստացման և 

տեղեկատվության առաքմանմիջոց 

□  Առձեռն 

□  Փոստ    

□  Էլեկտրոնային (նշել)_________________________________________ 

Սպասարկող բանկի անվանումը  

Բանկային հաշվի համարը 
(առկայությանդեպքում) 

                

 

Արժեթղթերի հաշվի բացման (վերաբացման) կամ փոփոխություններ կատարելու հանձնարարական 

□Բացել   

□Վերաբացել    

□Փոփոխել արժեթղթերի հաշվի տվյալները՝ սույն հանձնարարականին համապատասխան 

Սույն բաժինը լրացվում է միայն արժեթղթերի հաշվի վերաբացման դեպքում 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայում բացված 

արժեթղթերի հաշվի համարը (եթե Հաշվետերը 

գիտի այն և ներկայացնում է) 

              

Արժեթղթերի հաշվում առկա արժեթղթերի 

թողարկողի անվանումը կամ արժեթղթերի 

ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն 

 

Արժեթղթերի հաշվում առկա արժեթղթերի 

(սույն հանձնարարականում նշված 
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արժեթղթերի) քանակը  

Վավերացում Հաշվետիրոջ գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից 

Պաշտոնի անվանումը  

ԱԱՀ  

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Սերիա  Համար  Տրման 

ամսաթիվ 

 

Հաշվետիրոջ գործադիր մարմնի ղեկավարի ստորագրությունը Կ.Տ. 

Լիազոր ներկայացուցիչ □  Նշանակված է  

□  Նշանակված չէ   

 

Լիազորվածներկայացուցիչ 

(առկայությանդեպքում)  

ԱԱՀ (անվանում/ՀՎՀՀ)  

Քաղաքացիությունը/ 

Գրանցման երկիր 

 

Մշտական (գրանցման) 

հասցե 

 

Բնակության հասցե 

(եթե տարբերվում է մշտական 

հասցեից) 

 

Անձը (պետական գրանցումը) 

հաստատող փաստաթուղթ 

Սերիա Համար 

Ծննդյան/պետ. 

գրանցման ամսաթիվ 

(օր/ամիս/տարի) 

 □ Հեռախոս 

□ Ֆաքս 

□ Էլ. Փոստ 

□ Այլ 

Լիազոր ներկայացուցիչ   

(իրավաբանական անձ հանիդսացող լ/ն. 

անունից հանդես եկող անձ)  

ԱԱՀ  

Քաղաքացիությունը  

Գրանցման հասցե  

Բնակության հասցե 

(եթե տարբերվում է 

գրանցման հասցեից) 

 

Անձը հաստատող 

փաստաթուղթ 

Սերիա Համար 

Ծննդյան ամսաթիվ 

(օր/ամիս/տարի) 

 

 

□ Հեռախոս 

□ Ֆաքս 

□ Էլ. Փոստ 

□ Այլ 

Լիազորությունների շրջանակը   տալ հանձնարարագրեր, 

  ստորագրել հարցումներ, դիմումներ 

  ներկայացնել փաստաթղթեր, 

  ստանալ հաշվից քաղվածքներ, տեղեկանքներ 

  այլ գործողություններ (նշել) 
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Լիազորությունների ժամկետը  

Կից ներկայացվող փաստաթղթեր 

 

□ Պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթ 

□ Կանոնադրություն 

□ Գործադիր մարմնի ղեկավարի լիազորությունները հավաստող 

փաստաթուղթ 

□ Գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

□ Պահառություն իրականացնելու թույլտվությունը հավաստող 

փաստաթուղթ 

□Լիազորագիր 

□ Լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

□Այլ փաստաթղթեր (նշել)________________________________________ 

 

Հաշվետիրոջ գործադիր մարմնի ղեկավարի 

ստորագրություն              Կ.Տ. 

 

Լիազորված ներկայացուցչի 

ստորագրություն              Կ.Տ. 

Հանձնարարականի լրացման ամսաթիվ  

Տեղեկացնում ենք, որ ներկայացված տեղեկատվությունից և/կամ փաստաթղթերից բացի չենք 

տիրապետում որևէ այլ տեղեկատվության և/կամ փաստաթղթի, որն անհրաժեշտ ենք համարում տվյալ 

գործառնությունը գրանցելու համար: Ամբողջությամբ կրում ենք նման տեղեկատվության առկայության 

և չտրամադրման ռիսկն ու պատասխանատվությունը: 

Միաժամանակ հավաստիացնում ենք, որ սույն հանձնարարականին կից փոխանցվող 

փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները ստույգ են և լիովին գիտակցում ենք, որ նրանում 

որևէ էական փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը կարող է հանգեցնել ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառմանը: 

 


