
 Հարգելի՛ սեփականատեր

• Բազ մաբ նա կա րան շեն քٳ մ Ձեզ, բա ցի Ձեր ան ձնա կան 
սե փա կա նٳ  թյٳ  նից, ընդ հա նٳ ր բաժ նային սե փա կա նٳ -
թյան ի րա վٳ ն քով պատ կա նٳ մ են նաև շեն քի ընդ հա նٳ ր 
օգ տա գո րծ ման տա րա ծք նե րը 

• Ձեր շեն քի ընդ հա նٳ ր բաժ նային սե փա կա նٳ  թյան կա-
ռա վար ման բա րձ րա գٳ յն մար մի  նը սե փա կա նա տե րե րի 
ժո ղո վն  է

• Սե փա կա նա տե րե րի ժո ղո վի կող մի ց ըն դٳ ն ված ո րո շٳ մ-
նե րը պար տա դիր են շի նٳ  թյան բո լոր սե փա կա նա տե րե-
րի, այդ թվٳ մ՝ ժո ղո վին չմասնակ ցած կամ դեմ քվե ար-
կած նե րի հա մա ր

Դ� ք իրավ� նք � նեք

• Ի նք նٳ  րٳ յն ընտ րել ընդ հա նٳ ր բաժ նային սե փա կա նٳ -
թյան կա ռա վար ման մար մի  ն՝ հա մա տի ր�  թյ� ն

• Ցան կա ցած տե ղե կٳ  թյٳ ն ստա նալ հա մա տի րٳ  թյան գոր-
ծٳ  նե ٳ  թյան վե րա բե րյալ

• Ձայ նի ի րա վٳ ն քով մաս նակ ցել հա մա տի րٳ  թյան կող մի ց 
հրա վիր վող ժո ղովն  ե րին և ո րո շٳ մն  ե րի ըն դٳ ն մա նը 

• Ս տա նալ հաշ վետ վٳ  թյٳ ն հա մա տի րٳ  թյան գոր ծٳ  նե ٳ -
թյան վե րա բե րյալ 

• Ո րո շել շեն քٳ մ առ կա խն դիր նե րի լٳ ծ ման ա ռաջ նա հեր-
թٳ  թյٳ ն նե րը

• Հաս տա տել/չ հաս տա տել նա խո րդ տար վա բյٳ  ջե ի հաշ-
վետ վٳ  թյٳ  նը և ըն թա ցիկ տար վա բյٳ  ջե ն

Մաս նակ ցե ՛ք հա մա տի ր�  թյան ժո ղովն  ե րին, ներ-
կայաց րե՛ք Ձեր շա հե րն �  ե ղե ՛ք պա հան ջա տե ր՝ 
լ�  ծե լ�  շեն ք� մ առ կա խն դիր ները

 Դ� ք � նեք նաև պարտավոր� թյ� ններ
• Ձեր բաժ նե մա սին հա մա չափ մաս նակ ցել շեն քի կա ռա-

վար ման պար տա դիր նոր մե  րի պա հա նջ նե րի կա տար-
մանն ٳ ղղ ված ծախ սե րին

• Շի նٳ  թյան չօգ տա գոր ծٳ  մը, հա մա տի րٳ  թյա նը չան դա-
մակ ցե լը չի ա զա տٳ մ վճար նե րի կա տար ման պար տա վո-
րٳ  թյٳ  նից

Կա տա րե ՛ք սահ ման ված վճար նե րը, այդ մի  ջոց նե-
րից է ձևա վոր վ� մ հա մա տի ր�  թյան բյ�  ջեն, ա ռա նց 
ո րի շեն ք� մ առ կա խն դիր նե րը չեն կա րող լ� ծ վել:

 Համատիր� թյ� նը պարտավոր է

• Հ րա վի րել ընդ հա նٳ ր ժո ղով տա րե կան առն վա զն մե կ 
ան գա մ

• Տե ղե կաց նել այդ մա սին սե փա կա նա տե րե րին ժո ղով ից 
առն վա զն 5 օր ա ռա ջ

• Ներ կայաց նել նա խո րդ տար վա հաշ վետ վٳ  թյٳ  նը և ըն-
թա ցիկ տար վա նա խա տես վող ե կա մٳ տ նե րն ٳ  ծախ սե րը 
ժո ղո վի հաս տատ մա նը 

• Հ րա պա րա կել տա րե կան բյٳ  ջեն, սե փա կա նա տե րերից 
հա վա քա գր ված վճար նե րի չա փը և կա տա րած բո լոր 
ծախ  սե րը

• Պատ րաս տել և հրա պա րա կել հաշ վետ վٳ  թյٳ ն` շի նٳ  թյٳ ն-
նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մի ց ան վա նա կան վճա րٳ մ-
նե րի, նա խա տես ված և ի րա կա նացված աշ խա տա նք նե րի 
ըն թաց քի վե րա բե րյա լ՝ ոչ ٳ շ, քան հա ջո րդ ամս վա 15-ը

 Համատիր� թյ� նը լիազորված է

• Ա պա հո վել շեն քի պահ պան ման պար տա դիր նոր մե  րի կա-
տա րٳ  մը

• Գան ձել սահ ման ված կար գով ո րոշ ված վճար նե րը շի նٳ -
թյան սե փա կա նա տե րե րից 

• Դի մե լ դա տա րան շի նٳ  թյան սե փա կա նա տե րե րի կող մի ց 
չվ ճար ված պար տա դիր վճար նե րի բռ նա գա նձ ման հա մար

 Համատիր� թյ� նը սեփականատերերի 
վճար� մն երի հաշվին պարտավոր է

• Ա ռն վա զն ե րեք ա մի  սը մե կ ի րա կա նաց նել պայ քար մի -
ջատ նե րի և կր ծող նե րի դեմ՝ աղբա մٳ  ղի և աղ բա հա վաք 
խցե րٳ մ 

• Ա ռն վա զն եր կٳ  օ րը մե կ կա տա րել ընդ հա նٳ ր օգ տա-
գործ ման տա րա ծք նե րի սա նի տա րա կան մաք րٳ մ 

• Ա ռն վա զն տա րին մե կ ան գամ մաք րել, կար գա բե րել շեն քի 
ծխա տար ٳ  ղի նե րը 

• Ա ռն վա զն տա րին 2 ան գամ (գար նա նը և աշ նա նը) ի րա-
կա նաց նել շեն քի տեխ նի կա կան վի ճա կի տե սո ղա կան 
զննٳ մ, ո րի հի ման վրա կա տա րել վե րանո րոգ ման 
աշխա տա նք ներ և կան խար գե լիչ մի  ջո ցա ռٳ մն  եր

Բազ մաբ նա կա րան շեն քի պար տա դիր նոր մե  րի 
պահ պան ման ընդ հա ն� ր վե րա հս կո ղ�  թյ� նն ի րա-
կա նաց ն� մ է տվյալ հա մայն քի կամ վար չա կան 
շրջա նի ղե կա վա րը 

 Ձեզ հե տա քրք րող հար ցե րի հա մար կա րող եք 
զան գա հա րել (096) 75–72–77, (091) 90–98–05

Ս� յն պաս տա ռը հնա րա վոր է դար ձել Ա մե  րի կայի ժո ղո վր դի ա ջակ ց� -
թյամբ՝ ԱՄՆ Մի ջազ գային զարգացման գոր ծա կա լ�  թյան մի  ջո ցով և 
«Թ րա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ հա կա կո ռ� պ ցի ոն կե նտ րոն» ՀԿ-ի կող-
մի ց իրա կա նաց վող « Պա հան ջա տեր հա սա րա կ�  թյ� ն՝ հա ն� ն պա տաս-
խա նա տ�  կա ռա վար ման» ծրագ րի շր ջա նակ նե ր� մ: Պաս տա ռի բո վան-
դա կ�  թյան հա մար պա տաս խա նա տ�  է «Ե րի տա սա րդ ժ� ռ նա լի ստ նե րի 
ա սո ցիա ցի ա» ՀԿ-ն, և այն պար տա դիր չէ, որ ար տա հայ տի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ 
ԱՄՆ կա ռա վա ր�  թյան տե սա կետ նե րը։

Վ ՃԱՐԻ՛Ր ԵՎ ՊԱՀԱՆՋԻ՛Ր


