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Ձև 1 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

 

 

 

 

 

հատ կգ հատ կգ հատ կգ հատ կգ հատ կգ հատ կգ

1 ժամանակաշրջանի սկզբին ծնողական կազմ, 
ըստ տարիքի՝ 

1.1
1.2
1.3 …
2 Ծնողական կազմի համալրում, ըստ տարիքի՝ 

2.1
2.2
2.3 …

3
Տվյալ ժամանակահատվածում  ծնողական 
կազմի  քաշաճ, ըստ տարիքի՝ 

3.1
3.2
3.3 …
4 Ծնողական կազմի կորուստ, ըստ տարիքի՝ 

4.1 x x x x x x
4.2 x x x x x x
4.3 ...
5 Ծնողական կազմի օտարում, ըստ տարիքի՝ 

5.1
5.2
5.3 …

6
Ժամանակաշրջանի վերջին ծնողական կազմ 
, ըստ տարիքի՝ 

6.1
6.2
6.3 …

ԸնդամենըՀաշվետու ամիս 
Գեղարքունի Ամառային

Էգ Արու Ընդամենը Էգ Արու

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 

Հաշվետվություն ծնողական կազմի վերաբերյալ 



Ձև 2 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

 

 
 
 

հատ կգ հատ կգ հատ կգ հատ կգ հատ կգ հատ կգ

1
Մնացորդը ժամանակաշրջանի 
սկզբին, ըստ տարիքի՝ 

1.1
1.2
1.3 …

2 Ձեռքբերում, ըստ տարիքի՝ 
2.1
2.2
2.3 …

3 Քաշաճ, ըստ տարիքի՝ 
3.1
3.2
3.3 …

4 Կորուստ, ըստ տարիքի՝ 
4.1
4.2
4.3 ...

5 Տեղափոխում այլ տեղամաս
5.1
5.2
5.3 …

6
Մնացորդը ժամանակաշրջանի 
վերջին , ըստ տարիքի՝ 

6.1
6.2
6.3 …

ԱրուԷգՀաշվետու ամիս 
Գեղարքունի Ամառային

Էգ Արու ԸնդամենըԸնդամենը

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 

Հաշվետվություն ծնողական կազմին փոխարինող կազմի 
 



Ձև 3 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

 

միջին 
քաշ (գ)

հատ կգ միջին 
քաշ (գ)

հատ կգ միջին 
քաշ (գ)

հատ կգ միջին 
քաշ (գ)

հատ կգ

1 Ինկուբացիոն տեղամաս

1.1 Ձկնկիթի առկա քանակ հաշվետու ամսվա սկզբի 
դրությամբ

1.2 Հաշվետու ամսում բեղմնավորված ձկնկիթ
1.3 Հաշվետու ամսում ձկնկիթի մուտք
1.4 Հաշվետու ամսում  ձկնկիթի կորուստ 

1.5 Հաշվետու ամսում  թրթուրի քաշաճ

1.6 Նախնական կերակրման տեղամաս տեղափոխված 
մանրաձուկ

1.7 Իշխանի պաշարների վերականգնման նպատակով  
ձկնկիթի օտարում

1.8 Իշխանի պաշարների վերականգնման նպատակով 
թրթուրի  օտարում

1.9 Մնացորդ հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ
2 Նախնական կերակրման տեղամաս (մինչև 3գ)

2.1 Մանրաձկան քանակ  հաշվետու ամսվա սկզբի 
դրությամբ

2.2 Հաշվետու ամսում  մանրաձկան մուտք
2.3 Հաշվետու ամսում մանրաձկան կորուստ
2.4 Հաշվետու ամսում  մանրաձկան քաշաճ

2.5 Իշխանի պաշարների վերականգնման նպատակով  
մանրաձկան  օտարում

2.6 Մնացորդ հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ
3 Մինչև 50գ աճեցման տեղամաս 

3.1 Մանրաձկան քանակ  հաշվետու ամսվա սկզբի 
դրությամբ

3.2 Հաշվետու ամսում  մանրաձկան մուտք
3.3 Հաշվետու ամսում մանրաձկան կորուստ
3.4 Հաշվետու ամսում  մանրաձկան քաշաճ

3.5 Իշխանի պաշարների վերականգնման նպատակով  
մանրաձկան  օտարում

3.6 Մանրաձկան իրացում լճում տեղակայված 
տնտեսություններին

3.7 Մնացորդ հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ

Հաշվետու ամիս 

Գեղարքունի Ամառային
1-ին խմբաքանակ 1-ին խմբաքանակ2-րդ խմբաքանակ 2-րդ խմբաքանակ

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 

Հաշվետվություն մանրաձկան վերաբերյալ 



Ձև 4 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Կերի տեսակ Կերի քանակ 

Ընդամենը կերի 
քանակ տարվա 

սկզբից աճողական 
(կգ)

Հաշվետու 
ամսում կերի 
քանակ (կգ)

Ընդամենը կերի 
քանակ (կգ) Կերի տեսակ Կերի քանակ 

Ընդամենը կերի 
քանակ տարվա 

սկզբից աճողական 
(կգ)

Հաշվետու 
ամսում կերի 
քանակ (կգ)

Ընդամենը կերի 
քանակ (կգ)

1 Ծնողական կազմ

2
Ծնողական կազմին 
փոխարինող կազմ

3 Մանրաձուկ

3.1
Նախնական կերակրման 
տեղամաս (մինչև 3գ)

3.1.1 1-ին խմբաքանակ
3.1.2 2-րդ խմբաքանակ

3.2
Մինչև 50գ աճեցման 
տեղամաս 

3.2.1 1-ին խմբաքանակ
3.2.2 2-րդ խմբաքանակ

Հաշվետու ամիս 

Գեղարքունի Ամառային

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 

Հաշվետվություն կերի ծախսի վերաբերյալ 



Ձև 5 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Հաշվետու ամիս

1
Ձկնատեսակ միջին 

քաշ/գր
հատ կգ

միջին 
քաշ/գր

հատ կգ
միջին 
քաշ/գր

հատ կգ
միջին 
քաշ/գր

հատ կգ

2.1
Ծիածանափայլ իշխան, 
ըստ քաշային խմբերի՝

2.1.1 x x x x x x x x x x x x
2.1.2 x x x x x x x x x x x x
2.1.3 … x x x x x x x x x x x x

2.2 Թառափ, ըստ քաշային 
խմբերի՝

2.2.1 x x x x x x x x x x x x
2.2.2 x x x x x x x x x x x x
2.2.3 … x x x x x x x x x x x x

2.3 Գեղարքունի իշխան

2.4 Ամառային իշխան

3 Ընդամենը 

Մատակարար

"Սևան Ակվա" ՓԲԸ-ից Այլ մատակարարներից Ծնողական կազմից Ծնողական կազմին 
փոխարինող կազմից

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 

Հաշվետվություն վերամշակման ենթակա ձկան մատակարարման վերաբերյալ 



Ձև 6 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

1 Հաշվետու ամիս`   

2 Ձկնատեսակի անվանում Ծիածանափայլ 
Իշխան  Թառափ  Գեղարքունի Իշխան Այլ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Արտադրական գործընթացում  գտնվող ձկան և կիսապատրաստուքի 
սկզբնական մնացորդ (կգ) 

        

4 Կենդանի ձկան մուտք (կգ)         

5 Քաշաճ         

6 Կորուստներ (կգ), այդ թվում՝         

6.1 Կենդանի ձկան կորուստ         

6.2 Փորոտիքի մաքրումից         

6.3 Գլխազատումից , պոչազատումից և ողնաշարի հեռացումից         

6.4 Այլ         

7 Պատրաստի արտադրանքի քանակ, ըստ արտադրատեսակների՝ հատ կգ հատ կգ հատ կգ հատ կգ 

7.1 Թարմ պաղեցված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե/ փշազատված                 
7.2 Թարմ պաղեցված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե/կարմիր միս/փշազատված                 
7.3 Թարմ սիբիրյան թառափի սթեյք                 
7.4 Թարմ պաղեցված ծիածանախայտ իշխան փորը մաքրած                 
7.5 Թարմ պաղեցված սիբիրյան թառափ փորը մաքրած                 
7.6 Թարմ պաղեցված սիբիրյան թառափի ֆիլե                 
7.7 Սառը ծխեցված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե                 
7.8 Տաք ծխեցված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե                 
7.9 Թույլ աղադրված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե/ կարմիր միս                 

7.10 Թույլ աղադրված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե                 
7.11 Սառը ծխեցված սիբիրյան թառափի ֆիլե                 
7.12 Տաք ծխեցված սիբիրյան թառափի ֆիլե                 
7.13 Մարինացված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե բուսական յուղի մեջ 170գ                 
7.14 Մարինացված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե բուսական յուղի մեջ 1000գ                 

7.15 Մարինացված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե բուսական յուղի մեջ 200գ                 

7.16 Ծխեցված մարինացված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե բուսական յուղի մեջ 
170գ 

    
            

7.17 Ծխեցված մարինացված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե բուսական յուղի մեջ 
1000գ 

    
            

7.18 Ծխեցված մարինացված ծիածանախայտ իշխանի ֆիլե բուսական յուղի մեջ 
200գ 

    
            

Հաշվետվություն վերամշակված ձկան վերաբերյալ 



Ձև 7 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

 

հատ կգ հատ կգ հատ կգ
ՀՀ դրամ՝ 
ներառյալ 

ԱԱՀ
հատ կգ ՀՀ դրամ հատ կգ

ՀՀ դրամ՝ 
ներառյալ 

ԱԱՀ
հատ կգ հատ կգ հատ կգ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2
 Ձկնամթերքի իրացում, ըստ 

արտադրատեսակների՝
2.1 Ծիածանափայլ իշխան

2.1.1
2.1.2
2.1.3 …
2.2 Թառափ  

2.2.1
2.2.2
2.2.3 …
2.3 Գեղարքունի իշխան

2.3.1
2.3.2
2.3.3 …
2.4 Ամառային իշխան

2.4.1
2.4.2
2.4.3 …

3 Ընդամենը 

4 Մանրաձկան իրացում

հատ կգ ՀՀ դրամ
21 22 23

4.1
Լճում տեղակայված 
տնտեսություններին տրվող 
մանրաձուկ

4.1.1
Գեղարքունի  իշխան, ըստ 
խմբաքանակների՝

4.1.2
Ամառային իշխան, ըստ 
խմբաքանակների՝

4.2 Լիճ բացթողնվող մանրաձուկ
4.2.1 Գեղարքունի  իշխան
4.2.2 Ամառային իշխան

5 Ընդամենը  

Վերադարձ գնորդներից
Տեղափոխում 
արտադրությու

ն

1 Հաշվետու ամիս՝ Պատրաստի 
արտադրանքի 
սկզբնական 

Հաշվետու ամսում 
արտադրված 

քանակ
Հաշվետու ամսում իրացված քանակ Այլ ելքեր/ 

կորուստներ

Պատրաստի 
արտադրանքի 
վերջնական 

ՀՀ Արտահանում

1

1

Հաշվետու ամսում իրացված 
քանակ

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 

Հաշվետվություն մանրաձկան և վերամշակված ձկան իրացման և հասույթների վերաբերյալ 



Ձև 8 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

     

  Ցուցանիշի անվանումը Տարվա սկզբից 
աճողական Հաշվետու ամիս Ընդամենը 

  1 2 3 3 
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 

Հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների վերաբերյալ 



Ձև 9 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

   Ցուցանիշի անվանումը   Տարվա սկզբից 
աճողական   Հաշվետու ամիս   Ընդամենը  

  1     2     3     4     

          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 

Հաշվետվություն դրամական հոսքերի վերաբերյալ 



Ձև 10 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

1 Հաշվետու ժամանակաշրջան   

  1 2 
Ընդհանուր տվյալներ   

2 Խմբաքանակի համար (N)   
3 Ցանցավանդակ   
ա Քանակ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին (հատ)   
բ Կորուստ (հատ)   
գ Ընտրանքի քանակ (հատ)   
դ Քանակ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին (հատ)   
ե Միջին քաշ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին (կգ)   
զ Կենսազանգված հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին (կգ)   
է Կենսազանգված հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին (կգ)   
ը Ձկան աճի տեմպ (%)   
թ Վերջին ընտրանքի ամսաթիվ   

Կերակրում   
ժ  Հաշվետու ժամանակաշրջանում օգտագործված կեր (կգ)   
ի Կերի տեսակ   
լ Օրական կերակրում  (%)   
խ Ընդամենը օգտագործված կեր (կգ)   
ծ  Հաշվետու ժամանակաշրջանում կերակրման օրերի քանակ (օր)   

Կորուստ   
կ Կորուստ (%)   
հ Կորուստ նախորդ ժամանակաշրջանում (%)   
ձ Կորուստի տենդենց   
ղ Կուտակային կորուստ (հատ)   
ճ Կուտակային կորուստ  (%)   
մ Կուտակային կորուստ (կգ)   

Ձկնահավաք   
յ Ձկնահավաք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (հատ)   
ն Ձկնահավաք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (կգ)   
շ Կուտակային ձկնահավաք (հատ)   
ո Կուտակային ձկնահավաք   (կգ)   

Ծագում   

Հաշվետվություն լճում տեղակայված տնտեսություններում բուծվող ձկան վերաբերյալ 



չ Խմբաքանակի ստացման ամսաթիվ   
պ Տնտեսությունում ձկան աճեցման օրերի քանակ (օր)   
ջ Սկզբնական քանակ (հատ)   
ռ Սկզբնական կենսազանգված (կգ)   
ս Սկզբնական միջին քաշ (կգ)   

Կերի փոխարկման գործակից (FCR) և Աճի հատուկ գործակից (SGR)   
վ Կուտակային SGR   
տ SGR հաշվետու ժամանակաշրջանում   
ր Կուտակային FCR, տնտեսական   
ց Կուտակային FCR, կենսաբանական   
ու FCR հաշվետու ժամանակաշրջանում   

Խտություն   
փ Կիլոգրամ 1 խ.մ.-ում   
ք Կիլոգրամ 1 ք.մ.-ում   

Համալրում   
a Համալրում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (հատ)   
b Համալրում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (կգ)   
c Կուտակային համալրում (հատ)   
d Կուտակային համալրում   (կգ)   

Այլ նշումներ   
1 Կողմնակի գործոններ   
2 Պաթոլոգիաներ   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 



Ձև 11 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

 

1 Հաշվետու ժամանակաշրջան   
  1 2 

Ընդհանուր տվյալներ  

ա Քանակ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին (հատ)   

բ Կորուստ (հատ)   

գ Քանակ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին (հատ)   

դ Կենսազանգված հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին (կգ)   

ե Կենսազանգված հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին (կգ)   

զ Ձկան աճի տեմպ (%)   
Կերակրում 

է  Հաշվետու ժամանակաշրջանում օգտագործված կեր (կգ)   

ը Ընդամենը օգտագործված կեր (կգ)   
Կորուստ 

թ Կորուստ (%)   

ժ Կորուստ նախորդ ժամանակաշրջանում (%)   

ի Կորուստի տենդենց   

լ Կուտակային կորուստ (հատ)   

խ Կուտակային կորուստ (կգ)   
Ձկնահավաք  

ծ Ձկնահավաք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (հատ)   

կ Ձկնահավաք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (կգ)   

հ Կուտակային ձկնահավաք (հատ)   

ձ Կուտակային ձկնահավաք   (կգ)   
Խտություն 

ղ Կիլոգրամ 1 խ.մ.-ում   

ճ Կիլոգրամ 1 ք.մ.-ում   
Համալրում 

a Համալրում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (հատ)   

b Համալրում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (կգ)   

Հաշվետվություն լճում տեղակայված տնտեսություններում բուծվող ձկան վերաբերյալ ամփոփ  



c Կուտակային համալրում (հատ)   

d Կուտակային համալրում   (կգ)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 



Ձև 12 
Սևանի իշխանի պաշարների 

 վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման 
 հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

01.06.2018թ. N 12-Ն hրամանի հավելվածի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2
Ապրանքային ձուկ Իրացման 

միջին քաշ/գր
Իրացված 

քանակ/հատ
Իրացված 
քաշ/կգ

Իրացման 
միջին գին Հասույթ/ ՀՀԴ

Ընդամենը հասույթ 
տարվա սկզբից 
աճողական / ՀՀԴ

Ընդամենը 
հասույթ/ՀՀԴ

1 2 3 4 5 6 7 8
3 Գեղարքունի իշխան

3.1 Մանրածախ
3.2 Մեծածախ

3 Ամառային իշխան
3.1 Մանրածախ
3.2 Մեծածախ

4 Ընդամենը

Հաշվետու ամիս

Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության անվանումը --------------------------------------- 
Հաշվետվությունը ներկայացնող ընկերության ղեկավար՝ --------------------------------------- /--------------------------------/               Կ.Տ. 

Հաշվետվություն ապրանքային ձկան իրացումից հասույթի վերաբերյալ  


	Հրամանի հավելվածներ-ցուցանիշներ

