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[1] Դուրս գրման ամսաթիվ Հաշիվ վավերագիր
(ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների

կատարման)

[2] Սերիա [3] Համար
27 Հունիս 2022 թ.

Բ 0591404786
[4] Մատուցման ամսաթիվը

27 Հունիս 2022 թ. Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի
Սերիա Համար

Ճշգրտվող հաշիվ վավերագիրի դուրս
գրման ամսաթիվ

Պայմանագիր [5] Կնքման ամսաթիվ [6] Համար

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի

[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 8 7 3 2 1 6 4 5

[9] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը

[10] Անվանումը ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՐԾՐՈՒՆՅԱՆ Անհատ ձեռնարկատեր  (ԱՁ)
[11] Բանկային տվյալները Կոնվերսբանկ ՓԲԸ N 1930045842260100
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն) ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ ԿՐՈՒՊՍԿԱՅԱՅԻ Փ. 93
[13] Լրացուցիչ տվյալներ

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի

[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
(ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)

0 5 5 0 4 4 1 2

[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը

[16] Անվանումը ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԸՆՏԱՆԻՔ
ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ » Պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)

[17] Բանկային տվյալները Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ N հհ 900018005554
[18] Գտնվելու վայրը (բնակության
վայրը)

ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ԱՆԻ ԹՂՄ. 11 Փ. 5 2

[19] Լրացուցիչ տվյալներ

[20] Ում միջոցով Անուն, ազգանուն

Լիազորագիր
Համար
Ամսաթիվ

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը
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Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը
(բովանդակությունը)
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1 2 3 4 5 6 7
1 «Ֆրանկոֆոն մշակույթների բազմազանությունը» խորագրով

ծրագրի տեղեկատուի պատրաստում
հատ 10 5000 50000

Ընդամենը 50000

Ծառայություն
մատուցող
(աշխատանք
կատարող)`

ARTSRUNYAN MARGARIT
6114850149

Ծառայություն
(աշխատանք)
ստացող`

MINASYAN ARTUR 2505620598

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)
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Հաշիվ վավերագիր Բ0591404786
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