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 Պողոսյան պարտեզները հանդիսանում է ուրբանլաբի և Պողոսյան հիմնադրամի 
համատեղ ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է Երևանի Սիրահարների այգու 

շահագործումն ու զարգացումը: 

 

Միջոցառման տվյալներ 

Միջոցառման անվանում 
 

Անցկացման թվական 
 

Միջոցառման սկիզբ Միջոցառման ավարտ 
 
 

Միջոցառման համառոտ 
նկարագրություն 

 
Միջոցառման ուղղվածություն    մշակութային    կրթական   սոցիալական 

 
Միաժամանակ ակնկալվող 
այցելուների քանակ 

  առևտրային 
  մինչև 99 

  քաղաքական 
  100-ից 499  

     այլ 
500 և ավելի 

 

Միջոցառման նպատակ   շահույթ հետապնդող   շահույթ չհետապնդող 

Այգու անհրաժեշտ տարածք 
 

  մի մասը 
 

  ամբողջ տարածքը 

Այլ այցելուների մուտքը 
այդ տարածք 

Այգու կանոնների խախտումներ 
ծանոթացեք այգու կանոններին այստեղ 

ազատ է լինելու 
 

  այո  

  արգելված է լինելու 
 

ոչ 
 

Հայտատու 
 
Եթե անհատ (ֆիզիկական անձ) եք, խնդրում ենք լրացրեք միայն «Պատասխանատու անձ» բաժինը: 

Կազմակերպության (իրավաբանական անձի) տվյալներ 
 
Կազմակերպության անվանում 

 

Կայք 
 

Ղեկավարի անուն, ազգանուն, պաշտոն 
 

Իրավաբանական հասցե 
 

ՀՎՀՀ 
 
Բանկ 

 

Բանկային հաշվեհամար ՀՀ դրամով 

Երևանի Սիրահարների այգու տարածքի միջոցառման անցկացման 

ՀԱՅՏ 
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Պատասխանատու անձի տվյալներ 

Անուն, ազգանուն 
 
Պաշտոն (զբաղվածություն) 

 

Անձնագրի համար 
 

Հասցե 
 

Հեռախոս 
 

Էլ. փոստ 
 

liWJR 
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Անուն, ազգանուն 

 
 
Վայր 

 
 
 
Թվական 

 
 
 

Սեղմելով ստորև գտնվող «Ուղարկել հայտը էլ. փոստով»՝ հայտը կառաքվի  info@bg.am   հասցեով Ձեր 
հիմնական էլ. փոստի հասցեից: Կարող եք նաև այդ գործողությունը կատարել պահպանելով PDF-ը համակարգչում և 
առանձին կցելով այն Ձեր նամակին ուղարկել նույն հասցեին: Եթե չունեք էլեկտրոնային ստորագրություն, ապա 

տպեք հայտը, ստորագրեք, սկանավորեք և ուղարկեք վերոնշյալ էլ. հասցեին: 

Հարցերի դեպքում կապվեք մեզ հետ վերը նշված հեռախոսահամարով: 

Հավաստում եմ, որ սույն Հայտում, ինչպես նաև հետագայում ներկայացվելիք բոլոր տվյալները հավաստի են և ճշգրիտ: 

 
Երաշխավորում եմ հայտարարված ծրագրի իրականացումը սույն Հայտին համապատասխան։ 

 
Ընդունում եմ, որ սույն Հայտի հաստատման դեպքում ծրագրի իրականացման համար Պողոսյան պարտեզների պահանջով անհրաժեշտ է 
կնքել Տարածքի օգտագործման պայմանագիր, որը պետք է սահմանի կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները, ինչպես նաև 
ծրագրի իրականացման այլ պայմանները: 

 
Ստանձնում եմ ծրագրի իրականացման ընթացքում այգու սպասարկման, պահպանության, անվտանգության, ինչպես նաև պատճառված 
վնասի փոխհատուցման հետ կապված պատասխանատվությունը։ 

 
 
Էլեկտրոնային 
ստորագրություն 
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