«ՖԻՆՔԱ» ՈՒնիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն Փակ
Բաժնետիրական Ընկերության կողմից չֆինանսավորվող գործունեության
տեսակները
1.
Որն իրենից ներկայացնում է íÝ³ë³Ï³ñ Ï³Ù ß³Ñ³·áñÍáÕ ³ßË³ï³Ýù,
ß³Ñ³·áñÍíáõÙ է Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³ßË³ïáõÅ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ է Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ`
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ,
2.
áñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ է û½áÝ³ÛÇÝ ß»ñïÇÝ íÝ³ë Ñ³ëóÝáÕ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ,
¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ, å»ëïÇóÇ¹Ý»ñÇ/Ñ»ñμÇóÇ¹Ý»ñÇ/ ¨ ³ÛÉ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ï³Ù í³×³éù և առաջացնում է վտանգված բնական միջավայրի զգալի ձևափոխում կամ
դեգրադացիա,
3.
áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÁ ëï³óíáõÙ է ·»Ý»ïÇÏáñ»Ý Ùá¹ÇýÇÏ³óí³Í
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ
¿
³Ý¹ñ³¹³éÝ³É
Վարկատուի
¨
Ñ³×³Ëáñ¹Ç
÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:
4.
áñÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ¹³ëíáõÙ են Ñ³Ýó³íáñ ×³Ý³å³ñÑáí ëï³óí³Í ¨
³Ñ³μ»ÏãáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, ³Û¹ ÃíáõÙª ì³ñÏ³ïáõÇ
Ý»ñùÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃíÇÝ,
5. որը համարվում է ապօրինի ՀՀ օրենսդրության և միջազգային համաձայանգրերի
համաձայն, ինչպիսիք են, օրինակ, ապօրինի դեղագործությունը, պարարտանյութերը,
օզոնաքայքայիչ նյութերը, բնությանը վնաս պատճառող առարկաները կամ ապրանքներ,
որոնք սահմանված են Վտանգված կենդանիների միջազգային առևտրի կոմիտեի
(CITES) կողմից,,
6. որը հանդիսանում է զենքի և պայթուցիկների արտադրություն կամ վաճառք, ոգելից
խմիչքների արտադրություն կամ վաճառք (բացառությամբ գարեջրի և գինու), ծխախոտի
արտադրություն կամ վաճառք, զգալի քանակների վնասակար քիմիական նյութերի,
արտադրություն, առևտուր, պահպանում և փոխանցում, կամ առևտրային նպատակով
վնասական քիմիական նյութերի կիրառում որպես հիմնական գործունեություն,
7. որը հանդիսանում է խաղերի, խաղատների կազմակերպման գործունեություն որպես
հիմնական գործունեություն, պոռնոգրաֆիայի և մարմնավաճառության հետ կապված
ցանկացած գործունեություն, թափոնների անդրսահմանային առևտուր, բացառությամբ
Բազելյան

կոնվենցիայի

և

դրանից

համապատասխան թափոնների առևտրի,

բխող

կարգավորման

պահանջներին

10. որը հանդիսանում է տանկերներով նավթամթերքի և այլ վտանգավոր նյութերի
ծովային

փոխադրումներ,

որոնք

չեն

համապատասխանում

Միջազգային

Նավագնացության Կազմակերպության (IMO) պահանջներին,
11. որը հանդիսանում է ռադիոակտիվ նյութերի արտադրություն և վաճառք (չի
վերաբերվում

բժշկական

սարքավորումների,

որակի

հսկողության

(չափման)

սարքավորումների և ցանկացած այլ սարքավորումների գնմանը, որոնց ռադիոակտիվ
աղբյուրը աննշան է և/կամ համարժեքորեն պաշտպանված), չսոսնձվող ասբեստային
կտորների արտադրություն և վաճառք (չի վերաբերվում կապակցվող ասբեստային
ցեմենտային

թիթեղների

գնմանը

և

օգտագործմանը,

որտեղ

ասբեստի

պարունակությունը 20%-ից քիչ է), դրիֆթային ձկնորսություն ծովային միջավայրում՝ 2,5
կմ երկարությամբ ցանցերի կիրառմամբ,
12. որը հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրությամբ կամ միջազգային պայմանագրերով
արգելված գործունեություն, որը առնչվում է կենսաբազմազանության ռեսուրսների կամ
մշակութային ժառանգության պաշտպանությանը, ինչպես նաև տեղացի բնակչության
տեղահանում իրենց ավանդական կամ սովորական բնակավայրից:

