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¸ÇÙáõÙ-Ñ³ÛïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»ñÅí»É, »Ã»` 

 

 Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ã»Ý, 

 Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ã»Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, 

 ³éÏ³ ¿ Ð³×³Ëáñ¹Ç, Ýñ³ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó (Ý³¨ (ºñ³ßË³íáñ(Ý»ñ)Ç) µ³ó³ë³Ï³Ý 

í³ñÏ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ, 

 Ð³×³Ëáñ¹Á, Ýñ³ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓÇù (Ý³¨ (ºñ³ßË³íáñ(Ý»ñ)Á) áõÝ»Ý Å³ÙÏ»ïÝ³ó 

í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

 Ð³×³Ëáñ¹Ç í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ïí»É ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù (³Ûë ¹»åùáõÙ ¸ÇÙáõÙ-

Ñ³ÛïÁ å³ñï³¹Çñ Ù»ñÅíáõÙ ¿), 

 Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³éÏ³ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ÷³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

í³Ûñ Ï³ï³ñ³Í ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ (÷³ëï»ñÇÝ), 

 ãÇ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, 

 ä³ï³ëË³Ý³ïáõ µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ï³Ù ä³ï³ëË³Ý³ïáõ µ³ÅÝÇ ì³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³·»ïÇ 

ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ñÍÇùáí í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ éÇëÏ»ñ Ï³Ù Ýñ³Ýó 

ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ñÍÇùáí Ï³Ý ³ÛÉ ÑÇÙù»ñ. 

 ³éÏ³ »Ý Ï³Ù í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÇó Ñ»ïá Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ³ÛÝåÇëÇ éÇëÏ»ñ, áñáÝù 

Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ù»Í³å»ë Ýí³½»óÝ»É í³ñÏ³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: 

 ¹ÇÙáõÙ Ñ³ÛïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»ñÅí»É Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ñ³×³Ëáñ¹Á Ï³Ù Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ 

¹ÇÙ»É »Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ïíÛ³É Î³ñ·Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ í³ñÏ ëï³Ý³Éáõ ËÝ¹ñ³Ýùáí Ý³Ëáñ¹ »ñ»ù 

³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ëï³ó»É »Ý Ù»ñÅáõÙ: 
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  Անթույլատրելի վարկեր. 

 վարկեր, որոնք չեն համապատասխանում ՋԴՇ ծրագրի համապատասխանության 

չափանիշներին, 

 ապօրինի նպատակներով վերցված վարկեր, 

 վարկեր, որոնք չեն համապատասխանում ՀՀ բնապահպանական ստանդարտներին և ՀՄԿ 

Հավելված 1 

 

Վարկերի տրամադրման նպատակայնությունը 

 

Բարձրարժեք Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրություն. 

1.Ջերմատների և դրանց ինտեգրալ բաղադրիչների՝ ինչպիսիք են ջեռուցման և օդափոխության 

համակարգերը, տեղադրում/հիմնում, ընդլայնում կամ վերանորոգում:  

2. Ջրի ներտնտեսային կառավարում և ոռոգման տեխնոլոգիաներ, ներառյալ՝ 

 Կաթիլային ոռոգման համակարգեր ջերմատների, պտղատու և խաղողի այգիների բաց դաշտում 

աճեցվող մրգերի և բանջարեղենների համար, 

 Անձրևացման ոռոգման հմակարգեր, մասնավորապես միկրոանձրևացման, 

 Սիֆոններ, կարճ խողովակներ,փականներով խողովակ, հիդրանտներով խողովակ, 

 Ճկուն խողովակով ոռոգման համակարգեր, 

 Հողային հունով առուների երեսպատում, 

 Գումարային գոլորշիացման չափիչներ, 

 Հողի խոնավության չափիչներ: 

3. Պտղատու և խաղողի այգիների, տնկարանների հիմնում, վերանորոգում կամ ընդլայնում, ներառյալ՝ 

 Տնկիներ, 

 Արմատակալեր, 

 Խողողի արմատակալեր, 

 Շպալերային համակարգեր /հենասյուներ և լարեր/, ծածկում և ստվերարկում: 

4. Գյուղատնտեսական սարքավորումների նորացում /արդիականացում/, ներառյալ ստորև նշվածների 

ձեռք բերումը՝ 

 նոր տրակտորներ /մինչև 3 տարվա հնություն ունեցող/, 

 վար անող սարքավորումներ, 

 ցանք անող սարքավորումներ, 

 սրսկիչներ, 

 բերքահավաքի սարքավորումներ,  

 հողի լազերային հարթեցուցիչներ:     

 

Հետբերքահավաքային գործընթացներ, վերամշակում և մարկետինգ դաշտում և դաշտից դուրս. 

 մթերման և համախմբման կենտրոնների հիմնում և/կամ ընդլայնում, 

 սառնարանային պահեստներ, սորտավորման, տեսակավորման, փաթեթավորման և չորացման 

կառույցներ և սարքավորումներ, ներառել սենդվիչային պանելները, օդափոխության 

համակարգերը, պահեստավորման կոնտեյներները, 

 վերամշակման հոսքագծեր և սարքավորումներ, 

 սառնարանային և ոչ սառնարանային բեռնատարներ, եղանակով ամբարձիչներ, 

 սննդի անվտանգության բավարարման ուղղված վերանորոգման ծախսեր, որակի կառավարման 

համակարգերի ներդրում և սերտիֆիկացիա /HACCP, ISO/, 

 թարմ միրգ-բանջարեղենի վաճառքի տաղավարներ: 

 

Այլ Ագրոբիզնեսներ. 

 մեքենաների կապալի և սպասարկման ոլորտի այլ բիզնեսներ, որոնք աջակցում են փոքր 

սեփականատերերին, 

 ագրոբիզնեսի շուկայավարման և արտահանման ծառայություններ: 

 

Շրջանառու միջոցներ. 

Շրջանառու միջոցների ֆինանսավորումը կարող է ներառվել որպես ընդհանուր վարկի մաս, այն պայ- 

մանով որ դրա համար հատկացվող գումարը չպետք է գերազանցի տրամադրվող վարկի 20 %-ը: 
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բնապահպանական ուղեցույցին, ներառելով պեստիցիդները, 

 վարկեր՝ բնակելի տարածք գնելու, կառուցելու կան այն նորոգելու նպատակներով, 

 վարկեր՝ առկա պարտքի մարման նպատակով, 

 սպառողական նպատակներով վերցված վարկեր, 

 վարկեր ՀՄՀ-Հայաստանին, նրա աշխատակիցներին կամ աուդիտորներին, ցանկացած 

վարկատուի, վարկատուներին, նրանց աշխատակիցներին, արտաքին աուդիտորներին, 

մասնագետներին կամ տնօրեններին, ՋԴՇ ծրագրի աշխատողներին, 

 մեղվապահության, ձկնաբուծության, սնկարտադրության ցանկացած մանր և խոշոր 

եղջերավորներ, խոզաբուծություն, ինչպես նաև դրանց հետ կապված ցանկացած 

գործունեություն, օրինակ շինություններ կամ արտադրանքի վերամշակում, 

 հող գնելու նպատակով /հողի բոլոր կատեգորիաներ/, 

 խորքային հորերի համար, 

 մարդատար մեքենաների համար, նույնիսկ եթե դրանք օգտագործվելու են ֆինանսավորող 

գործունեության համար,  

 3 տարեկանից ավել հնություն ունեցող տրակտոր ձեռք բերելու համար, 

 ՀՄՀ-ի կողմից սահմանված այլ անթույլատրելի նպատակներ՝  

/http://www.mcc.gov/countries/armenia/032706ArmeniaCompact.pdf/ էլեկտրոնային հասցեում նշված: 

 
 

 
 

Հավելված 2 

 

 

 

Վարկառուների նախնական համապատասխանության պահանջները 

 
1. Վարկառուն նախորդ 12 ամիսների ընթացքում պետք է չունենա հողի հարկի, ոռոգման ջրի 

ջրօգտագործման վճարման պարտավորություններ: 

 

2. Ֆերմերներ, ովքեր անցել են Ջրից դեպի Շուկա ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված 

վերապատրաստման դասարանային դասընթացի առվազն 75 %-ը և մասնակցել են գոնե մեկ պրակտիկ 

ջրի ներտնտեսային կառավարման ցուցադրության Ջրից դեպի Շուկա ծրագրի միջոցով /ունենա 

համապատասխան վկայագիր/: 

 

3. Անհատական ընտանեական տնտեսություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, ովքեր ներգրավված են 

գյուղատնտեսական ծառայությունների մատուցման, մատակարարման կամ գյուղատնտեսական 

արտադրանքի վերամշակման գործընթացում: 

 

4. Կազմակերպությունները /սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ, բաժնետիրական 

ընկերություններ, ֆերմերային ասոցիացիաներ, կոոպերատիվներ/, որոնք ներգրավված են 

գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման, գյուղատնտեսական ծառայությունների մատուցման, 

մարկետինգի, մատակարարման, ոռոգման սարքավորումների ապահովման՝ որպես դիլլեր կամ 

մանրածախ վաճառող, գործընթացներում:     
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