«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի,
47-րդ հոդվածի 8-10-րդ մասերի և 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի և Հեռուստատեսության և
ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2017 թվականի հունիսի 28-ի «Թվային հեռարձակման
ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի անցկացման
կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 28-Ն որոշման դրույթների համաձայն
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը հրապարակում է թվային
հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման 18
մրցույթների մասին տեղեկատվությունը:

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հանրապետական սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 1 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` Հայաստանի Հանրապետություն (առնվազն 60 հաճախականությունների
միջոցով՝

համաձայն

ՀՀ

տրանսպորտի,

կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից
ներկայացված

հաճախականությունների,

որոնք

կգործեն

մինչև

ՀՀ-ում

թվային

ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 250 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հանրապետական սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 2 մրցույթի մասին:
1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` Հայաստանի Հանրապետություն (առնվազն 60 հաճախականությունների
միջոցով՝

համաձայն

ՀՀ

տրանսպորտի,

կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից
ներկայացված

հաճախականությունների,

որոնք

կգործեն

մինչև

ՀՀ-ում

թվային

ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 250 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հանրապետական սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 3 մրցույթի մասին:
1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` Հայաստանի Հանրապետություն (առնվազն 60 հաճախականությունների
միջոցով՝

համաձայն

ՀՀ

տրանսպորտի,

կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից
ներկայացված

հաճախականությունների,

որոնք

կգործեն

մինչև

ՀՀ-ում

թվային

ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1) ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը
հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 250 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ժամանցային ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 4 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ժամանցային ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, երիտասարդական
ուղղվածության ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 5 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` երիտասարդական ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1) ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը
հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, երաժշտական ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 6 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` երաժշտական ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1) ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը
հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

(010)

52

94

06

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 7 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5)

տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 8 մրցույթի մասին

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5)

տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 9 մրցույթի մասին

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 10 մրցույթի մասին

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 11 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 12 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 13 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 14 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 15 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մայրաքաղաքային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 16 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3. Սփռման տարածքը` ք. Երևան (1 հաճախականության միջոցով՝ համաձայն ՀՀ տրանսպորտի,
կապի

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

նախարարության

«Հեռահաղորդակցության

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված հաճախականությունների, որոնք
կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1)

ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 200 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)
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94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մարզային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 17 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3.

Սփռման տարածքը` ՀՀ Շիրակի մարզ (առնվազն 3 հաճախականությունների միջոցով՝

համաձայն

ՀՀ

տրանսպորտի,

«Հեռահաղորդակցության

կապի

հանրապետական

և

տեղեկատվության

կենտրոն»

ՊՈԱԿ-ի

նախարարության

կողմից

ներկայացված

հաճախականությունների, որոնք կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի
շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1) ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը
հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 150 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով մարզային սփռման, ընդհանուր ուղղվածության
ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ 18 մրցույթի մասին:

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը` թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով
ռադիոծրագրի հեռարձակում:
2. Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը` ընդհանուր ուղղվածության:
3.

Սփռման տարածքը` ՀՀ Լոռու մարզ (առնվազն 5 հաճախականությունների միջոցով՝

համաձայն

ՀՀ

տրանսպորտի,

«Հեռահաղորդակցության

կապի

հանրապետական

և

տեղեկատվության

կենտրոն»

ՊՈԱԿ-ի

նախարարության

կողմից

ներկայացված

հաճախականությունների, որոնք կգործեն մինչև ՀՀ-ում թվային ռադիոհեռարձակման ցանցի
շահագործումը):
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1) ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի և իրավաբանական անձի կարգավիճակը
հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
2) ռադիոընկերության բիզնես ծրագիրը,
3) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին,
4) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր,
5) տեղեկություններ

աշխատակազմի

թվաքանակի,

նրանց

կրթության

և

մասնագիտական պատրաստվածության մասին,
6) լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար 900005164588 հաշվեհամարին վճարված
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 150 000 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի մուծման անդորրագիրը:
5. Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի հուլիսի 28-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը
ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:00-18:00: Հայտերը և կից փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով՝ ՀՀ, ք.
Երևան, Իսահակյան 28 հասցեով:
6.

Լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու

համար

զանգահարել

հեռախոսահամարով կամ գրել licensing@tvradio.am էլ. փոստի հասցեով:
7. Հայտի ձևը (կցվում է):

(010)

52

94

06

Հեռուստատեսության և ռադիոյի
ազգային հանձնաժողովի նախագահ
______________________________ին
(անուն, ազգանուն)

ՀԱՅՏ
Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրի հեռարձակման
լիցենզավորման թիվ _____ մրցույթին մասնակցելու

Հայտատուի անվանումը _____________________________________________________________
Գտնվելու վայրը ____________________________________________________________________
Հեռախոսահամարը, էլ. հասցեն ______________________________________________________
Ռադիոծրագրի թեմատիկ ուղղվածությունը ____________________________________________
Սփռման տարածքը _________________________________________________________________
Տեղեկություններ հայտատուի` այլ հեռուստառադիոընկերությունների հիմնադիր և
լիցենզավորված անձ կամ զանգվածային լրատվության այլ միջոցների հիմնադիր լինելու,
ինչպես նաև դրանց արտադրությամբ և տարածմամբ զբաղվելու մասին _________________
___________________________________________________________________________________
Սեփական արտադրության հաղորդումների ծավալը ___________________________________
Հայրենական արտադրության հաղորդումների ծավալը_________________________________

Կից փաստաթղթեր՝ ________ թերթ:

Տնօրեն _______________________________
(անուն, ազգանուն)

________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ. (կնիքի առկայության դեպքում)

___ ___________ _________
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

