
 
 
 

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման/բնակարանային պայմանների բարելավման և բնակելի 
անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով տրամադրվող Բնակարանային 

միկրովարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

հ/հ Փաստաթղթի անվանումը Նախնական 
փաստաթղթեր 

Վարկը 
հաստատելու 

դեպքում 
անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր 
1 Վարկառուի/համավարկառուի/երաշխավորի անձը հաստատող 

փաստաթուղթ և Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ 
չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը 
ներկայացնում է նույնականցման քարտ) 

 

 

2 Վարկառուի/համավարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, 
մահվան) վկայական (անհրաժեշտության դեպքում) 

  

3 Վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամների անձը 
հաստատող փաստաթղթեր, Հանրային ծառայությունների 
համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ(չի 
պահանջվում, եթե  ներկայացնում են նույնականացման քարտը) և 
երեխաների ծննդյան վկայականներ (անհրաժեշտության դեպքում) 

 

 

4 Ընտանիքի անդամների ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) 
վկայական (անհրաժեշտության դեպքում) 

  

5 Վարկառուի/համավարկառուի բնակության վայրից տեղեկանք 
ընտանիքի կազմի վերաբերյալ տրված համատիրության կողմից 
(անհրաժեշտության դեպքում) 

 
 

6 Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է 
վարկառուի/համավակառուի/երաշխավորի զբաղեցրած պաշտոնը և 
ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ 
եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում 
կատարվի): Անհրաժեշտության դեպքում վերջին մեկ տարվա 
անհատական հաշվի քաղվածք հաստատված հարկային մարմինների 
կողմից: 

 

 

7 Երկրորդային եկամուտ (առկայության դեպքում) հիմնավորող 
փաստաթղթեր 

  

 Վերանորոգվող անշարժ գույքի  սեփականատիրոջ անձնագիր և 
սոցիալական քարտ/բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի 
կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների 
համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե 
հաճախորդը ներկայացնում է նույնականցման քարտ 

 

 

8 Վերանորոգվող անշարժ գույքի  սեփականատիրոջ համաձայնություն 
գույքը վերանորոգելու համար (եթե վարկառուն/համավարկառուն 
վերանորոգվող գույքի սեփականատեր չէ) 

 
 

9 Վերանորոգվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի 
գրանցման վկայական 

  

10 Նախահաշիվ (կից տիպային ձև)   
11 Վերանորոգվող անշարժ գույքի նախնական նկարներ   
 Ձեռնարկատիրական  գործունեությամբ զբաղվածների համար   

12 Հարկ վճարողի հարկային համարը  (ՀՎՀՀ)   
13 Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)   

14 Բաժնետերերի և տնօրենի անձը հաստատող 
փաստաթղթերիպատճենները 

  

15 Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության 
փաստաթղթերը 

  

16 Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տեղեկանք   
17 Ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ` հաստատված   

1 



հարկային մարմինների կողմից 
18 Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի գրառումները 

(առկայության դեպքում) 
  

19 Բանկային հաշիվների շարժը (առկայության դեպքում)   
20 Տեղեկանք ՊԵԿ-ից պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած 

պարտավորությունների վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում): 
  

21 Վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրական վկայագրեր   
22 Այլ փաստաթղթեր` Բանկի աշխատակցի պահանջով   

 

2 


