Հավելված 1.3**
«ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/27»* ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՁԵՎ
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ
1. Կազմակերպությունը
1.1. Կազմակերպության տվյալները
1.1.1. Անվանումը
1.1.2. Անվանումը
լատինատառ

<< Վանաձորի նախագծող>> ՍՊԸ
''Vanadzori nakhagtsogh'' LTD

1.1.3. Պետական
գրանցման համարը

26.110.01727

1.1.4. Գրանցման օրը,
ամիսը, տարին

30.03.1999թ

1.1.5. Գրանցման
հասցեն

ù. ì³Ý³Óáñ, ´³ÃáõÙÇ 15/27

1.1.6. Գրանցման
պետությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

1.1.7. Գործադիր
մարմնի ղեկավարի
անունը և ազգանունը

Վազգեն Վեքիլյան

1.2. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը
1.2.1. Հայտարարագիր
ը ներկայացնող անձի
անունը և ազգանունը

Վազգեն Վեքիլյան

1.2.2. Հայտարարագիր
ը ներկայացնող անձի
պաշտոնը

տնօրեն

1.3. Հայտարարագրի ներկայացումը
1.3.1. Հայտարարագրի
ստորագրման օրը,
ամիսը, տարին

30.03.2022թ

1.3.2. Հայտարարագրի
էջերի քանակը
1.3.3. Հայտարարագիր Digitally signed by BABAYAN ALINA 7814510198
Date: 2022.03.30 14:55:25 AMT
ը ներկայացնող անձի
ստորագրությունը
2. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները
2.1. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

2.1.1. Ֆոնդային
բորսայի անվանումը

-

2.1.2. Հղումը
բորսայում առկա
փաստաթղթերին

-

2.2. Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները
2.2.1. Անվանումը

-

2.2.2. Անվանումը
լատինատառ

-

2.2.3. Պետական
գրանցման համարը

-

2.2.4. Գրանցման օրը,
ամիսը, տարին

-

2.2.5. Գրանցման
հասցեն

-

2.2.6. Գրանցման
պետությունը

-

2.2.7. Գործադիր
մարմնի ղեկավարի
անունը և ազգանունը

-

2.3. Վերահսկողության մակարդակը
2.3.1. Մասնակցության
չափը (%)
2.3.2. Մասնակցության
տեսակը

☐

Ուղղակի մասնակցություն

☐

Անուղղակի մասնակցություն

3. Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը
3.1. Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը
3.1.1. Պետության
անվանումը

-

3.1.2. Համայնքի
անվանումը

-

3.1.3. Մասնակցության
չափը (%)

3.1.4. Մասնակցության
տեսակը

☐

Ուղղակի մասնակցություն

☐

Անուղղակի մասնակցություն

3.2. Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը
3.2.1. Միջազգային
կազմակերպության
անվանումը
3.2.2. Միջազգային
կազմակերպության
անվանումը
լատինատառ
3.2.3. Մասնակցության
չափը (%)
3.2.4. Մասնակցության
տեսակը

-

-

☐

Ուղղակի մասնակցություն

☐

Անուղղակի մասնակցություն

4. Իրական շահառուի տվյալները
4.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները
4.1.1. Անունը

Վազգեն

4.1.2. Ազգանունը

Վեքիլյան

4.1.3. Անունը
(լատինատառ)

VAZGEN

4.1.4. Ազգանունը
(լատինատառ)

VEKILYAN

4.1.5. Քաղաքացիությո
ւնը

հայ

4.1.6. Ծննդյան օրը,
ամիսը, տարին

23.05.1975թ

4.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը
4.2.1. Փաստաթղթի
տեսակը

անձնագիր

4.2.2. Փաստաթղթի
համարը

AR 0623645

4.2.3. Տրամադրման
օրը, ամիսը, տարին

11.11.2016թ

4.2.4. Տրամադրող
մարմինը

018

4.2.5. ՀԾՀ կամ
համարժեք համարը

3305750030

4.3. Անձի հաշվառման հասցեն
4.3.1. Պետությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

4.3.2. Համայնքը

Վանաձոր

4.3.3. Վարչատարածք
ային միավորը

Վանաձոր

4.3.4. Փողոցի
անվանումը, շենքը
(տունը), բնակարանը

ք. Վանաձոր Բաթումի 15/27

4.4. Անձի բնակության հասցեն

4.4.1. Պետությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

4.4.2. Համայնքը

Վանաձոր

4.4.3. Վարչատարածք
ային միավորը

Վանաձոր

4.4.4. Փողոցի
անվանումը, շենքը
(տունը), բնակարանը

ք. Վանաձոր Դպրոցի փողոց 16տ

4.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման
ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)
☐
ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական
անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և
ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս

մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում

4.5.1. Մասնակցության չափը (%)

4.5.2. Մասնակցության տեսակը

100
☐x

Ուղղակի մասնակցություն

☐

Անուղղակի մասնակցություն

☐
բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական
(փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով
☐
գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության
ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ
այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին
համապատասխանող ֆիզիկական անձ
4.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու
կազմակերպությունների համար)
☐
ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ
իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի,
փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և
ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական
կապիտալում
4.6.1. Մասնակցության չափը (%)

4.6.2. Մասնակցության տեսակը

☐

Ուղղակի մասնակցություն

☐

Անուղղակի մասնակցություն

☐
բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի
կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը
☐
գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան
նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած
շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ
☐
դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական
(փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով
☐
ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության
ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ
այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին

համապատասխանող ֆիզիկական անձ
4.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները
4.7.1. Իրական
շահառու դառնալու
օրը, ամիսը, տարին

16.04.2008թ

4.7.2. Կազմակերպությ
ան նկատմամբ
վերահսկողության
իրականացումը

☐x

Առանձին

☐

Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ

☐

Այո

☐

Ոչ

4.7.3. Ընդերքօգտագո
րծման ոլորտի
հաշվետու
կազմակերպության
իրական շահառուն
հանդիսանում է
պաշտոնատար անձ
կամ նրա ընտանիքի
անդամ

4.8. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները
4.8.1. Էլ․ փոստի
հասցեն

<<vannakh2014@mail.ru>>

4.8.2. Հեռախոսահամ
արը

094 00 88 87

5. Միջանկյալ իրավաբանական անձինք
5.1. Կազմակերպության տվյալները
5.1.1. Անվանումը
5.1.2. Անվանումը
լատինատառ
5.1.3. Պետական
գրանցման համարը
5.1.4. Գրանցման օրը,
ամիսը, տարին
5.1.5. Գրանցման
հասցեն
5.1.6. Գրանցման
պետությունը
5.1.7. Գործադիր
մարմնի ղեկավարի
անունը և ազգանունը

5.2. Իրական շահառուի տվյալները

5.2.1. Իրական
շահառու(ներ)ի անունը
և ազգանունը, ում
համար
կազմակերպությունը
հանդիսանում է
միջանկյալ
իրավաբանական անձ

5.3. Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները
5.3.1. Ֆոնդային
բորսայի անվանումը
5.3.2. Հղումը
բորսայում առկա
փաստաթղթերին

6. Լրացուցիչ նշումներ
Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք
առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

<< Վանաձորի նախագծող>> ՍՊԸ տնօրեն` Վազգեն Վեքիլյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

____________________
ստորագրությունը)
Կ.Տ.

