
Հ/հ
Գնման ենթակա ապրանքի, ծառայության  

անվանումը
Չ/մ Տեխնիկական բնութագրեր

1 Կուրսանտ ամսաթերթ հատ
Բաղկացած 4 համարից, յուրաքանչյուրը` 1000 օրինակ:Պատրաստի արտադրանքի չափսը ծալված`  21,0x,30,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրված  1 մ2 մակերեսի 115 գ զանգվածով   կավճած թղթով, կազմված` 16 
էջից:Տպագրությունը` գունավոր 4x4 գույն,  մեջկար եղանակով երկու մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի մեջտեղում,  հայերեն: Տպագրական   ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության  
ապահովում:

2
Փաստաթղթերի մուտքի հաշվառման 
մատյան 

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով,  երկկողմ, կազմված` առաջին և վերջին  
դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

3
Փաստաթղթերի մուտքի հաշվառման 
մատյան 

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  կազմված` առաջին և 
վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին վրակար եղանակով` 
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

4
Փաստաթղթերի մուտքի հաշվառման 
մատյան 

հատ
150 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,   տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին և 
վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված բլոկի կռնակին  վրակար եղանակով` 
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 5 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:

5 Փաստաթղթերի ելքի հաշվառման մատյան հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  կազմված` առաջին և 
վերջին դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:

6 Փաստաթղթերի ելքի հաշվառման մատյան հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  կազմված` առաջին և 
վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար եղանակով` 
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:

7 Փաստաթղթերի ելքի հաշվառման մատյան հատ
150 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,   տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, տպագրությունը  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  
կազմված` առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  
վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 5 սմ լայնությամբ,  էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:        

8 Դիմում-բողոքների հաշվառման մատյան հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին և 
վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում: 

9 Ցրիչ մատյան հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,0x 14,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված`  առաջին էջի  
շարունակական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում, էջերի հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում :

10
Հրամանների և հրահանգների 
հաշվառման մատյան  

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  կազմված` առաջին և 
վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ  լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

11
Մեքենագրված փաստաթղթերի 
հաշվառման մատյան 

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը`  20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  կազմված` առաջին և 
վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:

12
Կնիքների և դրոշմակնիքների հաշվառման 
մատյան 

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի  
շարունակական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված 
մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում: 

13 Գրասենյակային մատյան հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի  
շարունակական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: :                

14 Ծրարների հ/մ հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին և վերջին  
դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար եղանակով` մետաղալարով,2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց  տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում: 

15
Արխիվացված փաստաթղթերի 
հաշվառման մատյան 

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի 
շարունակական կրկնությունից, հայերեն: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված բլոկի կռնակին վրակար եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

16 Թղթապանակ զինանշանով /հատուկ/ հատ

Պատրաստի արտադրանքի չափսը` 22,5x32,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, կազմակողերը 1,5մմ հաստությամբ կազմարարական ստվարաթուղթ` պատված  մուգ շագանակագույն կամ սև արհեստական կաշվով, կաշվի և 
ստվարաթղթե մակերեսի արանքում` նուրբ սպունգային նյութ` փափկությունն ապահովելու համար: Կազմի վրա  ՀՀ ՊՆ զինանշանի պատկերը ոսկեգույն դաջվածով 7,3x9,3սմ չափսի, կենտրոնադիր` կատարված ջերմադրոշման 
եղանակով, վերևի եզրից  7,0սմ ներքև:  Ներսը` 21,3x31,0սմ չափսի 1 մ2 մակերեսի 350 գ զանգվածով կավճած թուղթ` սոսնձված  ներսակողերին: Աջ բացվածքի ձախ եզրին 0,6սմ լայնությամբ  սպիտակ ժապավեն` վերևում և 
ներքևում եզրածալված և սոսնձված աջ ներսակողին: Տպագրությունն իրականացնել համաձայն` պատվիրատուի տրամադրած բնագրանմուշի և էլեկտրոնային ֆայլի: 

17 Գրասենյակային մատյան (ալբոմային) հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  կազմված` առաջին էջի  
շարունակական կրկնությունից, հայերեն: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում :                                   

ՀՀ ՊՆ Ա ՎՏ վարչության կողմից ձեռքբերվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերը

Տպագրություն



18 Քարտատուփ հատ
Պատրաստի արտադրանքի չափսը` 24,0x33,0x14,0 սմ, պատրաստված 1,75մմ հաստությամբ կազմարարական ստվարաթղթով`  անկյունները դրսից և ներսից գործվածքով կամ բումվինիլով  ամրացված: Պատրաստել` ըստ 
մակետային նմուշի:

19
Նորմատիվ փաստաթղթերի հաշվառման 
մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, կազմված` առաջին և վերջին  
դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, երկկողմ, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

20 Շրջանառության տեղեկագիր հատ
64 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` երկու 
տարբեր էջերից, որոնք հաջորդաբար կրկնվում են վեց` 10,5x29,0սմ չափսի էջից հետո:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 200 գ զանգվածով անփայլ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին սոսնձման եղանակով` 
ջերմասոսնձով, հաշվի առնելով ամեն կողմից կողմերի 5-ական մմ սոսնձումը, էջերի  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

21
Գործուղման վկայականների գրանցման 
մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի  
շարունակական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթից,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված 
մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:        

22 Կատարումների հսկողության մատյան հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն:  Կազմը` 
տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթից,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց  տողերի  
ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:

23  Журнал   подготовки     самолёта հատ
130 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x14,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված չորս տարբեր 
մասերից` կրկնվող էջերով, ռուսերեն: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված բլոկի կռնակին վրակար եղանակով` մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 5 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                             

24   Журнал   подготовки  вертолёта հատ
130 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 14,5x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  ռուսերեն, կազմված երեք 
տարբեր մասերից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին վրակար եղանակով` մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 5սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                            

25
Մարտական հերթապահության մատյան,ձև 
3/ՀՕՊ

հատ
62 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված`  չորս 
տարբեր էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:        

26
Զորամասի ԶՀԴՆ հրամանատարական 
կետի մարտական հերթապահության 
մատյան,ձև 4/ՀՕՊ

հատ
62 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` չորս 
տարբեր էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը 
ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:     

27
Կապի հանգույցի մարտական 
հերթապահության մատյան

հատ
60 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի 
շարունակական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ,1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված 
մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

28
Ազդանշանների և ռադիոգրերի ընդունման 
և հաղորդման գրառումների մատյան, ձև 11

հատ
60 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի 
շարունակական կրկնությունից, հայերեն: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված 
մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

29
Հրամանատարական կետի մարտական 
հերթապահության մատյան, ձև 1 /ՀՕՊ

հատ
62 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված`  չորս 
տարբեր էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ,1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը 
ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

30
Ստոաբաժանումների մարտական 
հերթապահության մատյան, ձև 2 /ՀՕՊ

հատ
62 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված`  չորս 
տարբեր էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ,1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը 
ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:          

31
Օդային իրադրության տվյալների 
/հաղորդագրությունների/ գրանցման 
մատյան, ձև 5/ՀՕՊ

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի 
շարունակական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված բլոկի կռնակին մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված 
մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:

32
Օդային դիտակետի հետախուզման 
մատյան, ձև 6 ՀՕՊ

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի 
շարունակական կրկնությունից, հայերեն: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված բլոկի կռնակին մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված 
մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

33
Կարգադրությունների, հրամանների և 
զեկույցների հաշվառման մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի 
շարունակական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված բլոկի կռնակին վրակար եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:

34
Մարտական հաշվարկների մարզումների 
հաշվառման մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի 
շարունակական կրկնությունից, հայերեն: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված բլոկի կռնակին վրակար եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:

35
Մարտական պատրաստության 
ստուգումների հաշվառման մատյան ձև 
4ՈՒ

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին էջի 
շարունակական կրկնությունից, հայերեն: Կազմը` տպագրված միակողմ,1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված բլոկի կռնակին վրակար եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:

36
Մարտական աշխատանքի հաշվառման 
մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված`  առաջին էջի 
շարունակական կրկնությունից, հայերեն: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված բլոկի կռնակին վրակար եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:

37 Թիրախ N 4 հատ
Չափսը` 53,0x56,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով,  միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, սև-ի 
և սպիտակի լիարժեք կոնտրաստ: Տպագրությունն իրականացնել պատվիրատուի տրամադրած էլեկտրոնային ֆայլով: 

38
Ականադաշտում եղած փոփոխությունների 
մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված երկու 
տարբեր էջից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին վրակար եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի 
հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:

39 Ականային դաշտի տեղեկամատյան հատ
Չափսը` 29,7x42,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

40 Թիրախ ստուգիչ հատ
Չափսը` 29,7x42,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, սև-ի և 
սպիտակի լիարժեք կոնտրաստ:Տպագրությունն իրականացնել պատվիրատուի տրամադրած էլեկտրոնային ֆայլով: 



41
Բրիգադի /գնդի/ մարտական 
պատրաստության հ/մ

հատ
69 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` վարման 
կարգից և ութ տարբեր բաժնից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին վրակար եղանակով` մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 
3,5սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:

42
Գումարտակի/դիվիզիոնի/ մարտական 
պատրաստության հաշվառման մատյան

հատ
103 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` վարման 
կարգից, բովանդակությունից և ութ տարբեր բաժնից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար եղանակով`  մետաղալարով, 
կռնակը` բումվինիլով, 5 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

43
Վաշտի /մարտկոցի/ մարտական 
պատրաստության  հ/մ

հատ
137 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն,  կազմված` 
վարման կարգից, բովանդակությունից և ինը տարբեր բաժնից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 5 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

44
Դասակի մարտական պատրաստության 
հաշվառման մատյան

հատ

197 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 14,5x20,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված`  4 թերթ 
14,5x20,0սմ չափսի հավելյալ մասից` ձախ ծալվածքով /բացվածքը՝ 44,5x21,0սմ/, և ինը տարբեր բաժնից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  մամուլները 
թելակարված և կպցված բլոկի կռնակին սոսնձման եղանակով` ջերմասոսնձով, հաշվի առնելով ամեն կողմից կողմերի 5-ական մմ սոսնձումը, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի 
բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

45
Հրամանատարական պատրաստության 
հաշվառման մատյան

հատ

64 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` 2 թերթ 
10,5x29,0սմ չափսի հավելյալ մասից` ձախ ծալվածքով /բացվածքը՝ 52,5x29,7սմ/, և ութ տարբեր  բաժնից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  
մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի 
ընթեռնելիության ապահովում: 

46 Վաշտի /մարտկոցի/ դասացուցակ հատ
Չափսը` 59,4x42,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում,  
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

47
Դիվիզիայի մարտական պատրաստության 
հաշվառման մատյան

հատ
164 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված`  11 
տարբեր բաժնից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված բլոկի կռնակին վրակար եղանակով` մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 5 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: 

48
Անցկացված հրաձգությունների և 
մարզումների հաշվառման մատյան

հատ
40 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
վարման կարգից,  2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, 
մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում        

49
Պայմանագրային սերժանտական 
դասընթացների ավարտական վկայական

հատ
Պատրաստի արտադրանքի չափսը` 9,7x13,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, միջուկը` 9,0x12,8սմ չափսի, գունավոր, տպագրված   1 մ2 մակերեսի 80 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված վկայականի ներսակողերին, 
հայերեն, ձախ կողմում թույլ պատկերված է ՀՀ զինանշանը դեղին նրբերանգով, աջում` ՀՀ ԶՈւ զինանշանը կապտավուն երանգով: Կազմը`  N 7,  կազմակողերը 1,5մմ հաստությամբ ստվարաթուղթ` պատված մուգ կարմիր 
բումվինիլով, կազմի վրա  ԶՈՒ զինանշանի պատկերը և վկայականի անվանումը կենտրոնադիր, ոսկեգույն, վառ փայլուն` կատարված ջերմադրոշման եղանակով : 

50
ՀՀ  ԶՈՒ զինծառայողների դասային  
որակավորման  կարգի   վկայական 

հատ

Պատրաստի արտադրանքի չափսը` 9,8x7,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 1մմ,: Կազմը N 7,  կազմակողերը 1,5մմ հաստությամբ ստվարաթուղթ` պատված մուգ կանաչ կազմարարական բումվինիլով, շապիկի ՀՀ զինանշանի 
պատկերը և վկայականի անվանումը կենտրոնադիր, ոսկեգույն, վառ փայլուն` կատարված ջերմադրոշման եղանակով : Միջուկը 6 թերթ, չափսը` 9,5x6,5սմ, տպագրությունը 80գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ 
եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` 12 էջից, որոնք մեջկարված են և առաջին ու վերջին չտպագրված էջերով սոսնձված են կազմի աջ և ձախ ներսակողերին : Տպագրական   ներկանյութի   բավարար  օգտագործում,  տեքստի  
ընթեռնելիության   ապահովում 

51
Զ/մ պահեստում ռազմամթերքի բաշխման-
հանձնման ամփոփագիր,ձև9

հատ
Չափսը` 29,7x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով,  երկկողմ,  հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության  ապահովում:   

52
Էլեկտրական մարտկոցների /անվադողերի/ 
դուրսգրման ակտ, ձև 11ա

հատ
Չափսը` 14,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով,  երկկողմ,  հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության  ապահովում:   

53 Ավտոմեքենայի ուղեգիր, ձև 16 հատ
Չափսը` 29,7x21,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,   միագույն, օֆսեթ եղանակով,  երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար   օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:   

54
Սպառազինության  և տեխնիկայի 
ամրակցման  և  համարային հաշվառման 
մատյան, ձև 28

հատ
100 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված`  
բովանդակությունից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, վերջին էջը` նշումների համար: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  
եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                            

55
Համարներով և տեխնիկական  վիճակով 
հաշվառվող սպառազինության և 
տեխնիկայի հաշվառման մատյան , ձև 31

հատ

100 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, վերջին  դատարկ էջից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  
վրակար  եղանակով`  մետաղալարով,  կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության 
ապահովում                                            

56
Անսարք սպառազինության և տեխնիկայի 
հաշվառման մատյան, ձև 33

հատ
100 թերթից,պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,    միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին և 
վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից,  հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                            

57
Սպառազինության, տեխնիկայի  և  
ունեցվածքի նորոգման (սպասարկման, 
մշակման) հաշվառման մատյան, ձև 36

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` վարման 
կարգից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից և վերջին դատարկ էջից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  
եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                    

58
Մեքենայների   աշխատանքի, 
վառելանյութերի  և յուղերի ծախսի 
հաշվառման մատյան, ձև 38

հատ
100 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,   տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին և 
վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից,  հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                            

59
Նյութական միջոցների պահեստային 
հաշվառման քարտ,(ընթացիկ), ձև 44ա

հատ
Չափսը` 14,5x20,5 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                            

60
ՀՀՍ  ծառայության  նյութերի,առանց  
տարայի պահեստամասերի /ԶԻՊ /  և  
ունեցվածքի  հաշվառման մատյան,ձև 26ա

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 41,0x29,2 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                             



61 Անվադողերի հաշվառման մատյան,ձև 35ա հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 41,0x29,2 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակե¬րեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից և երկրորդ էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակե¬րեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                     

62 Տեղադրման ակտ հատ
Չափսը` 20,5x29,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,միագույն, օֆսեթ  եղանակով,  միակողմ,  հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության  ապահովում:   

63 Տեխնիկական վիճակի ակտ, ձև 12 հատ
Չափսը` 29,5x41,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: 
Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում   

64
Մեխանիկ վարորդի/ կարգային 
մասնագետի/ որակավորման վկայական

հատ

Պատրաստի արտադրանքի չափսը` 10,0x7,8սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, միջուկը` 6 թերթից, 9,5x7,1սմ չափսի, տպագրությունը 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, 
երկլեզու:  Կազմված` 12 էջից, որոնք մեջկարված են, և առաջին ու վերջին չտպագրված էջերով սոսնձված են կազմի աջ և ձախ ներսակողերին: Կազմը N7, կազմակողերը 1,5մմ հաստությամբ ստվարաթուղթ` պատված մուգ կարմիր 
բումվինիլով, կազմի ՀՀ զինանշանի պատկերը և վկայականի անվանումը կենտրոնադիր, ոսկեգույն, վառ փայլուն` կատարված ջերմադրոշման եղանակով:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի 
ընթեռնելիության  ապահովում:   

65
Մեքենաների ելքի և վերադարձի 
հաշվառման մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, կազմված` առաջին և 
վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, հայերեն:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար եղանակով` 
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ   լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:        

66 Անվադողերի հաշվառման մատյան ,ձև 35 հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից և երկրորդ էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:                                                            

67
Կուտակիչ մարտկոցների հաշվառման 
մատյան, ձև 35

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 
սմ   լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում:                                                            

68
Համարներով և տեխնիկական վիճակով 
հաշվառվող արտադրանքի հաշվառման 
մատյան, ձև 32

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 41,0x29,0  սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից,  2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից և վերջին դատարկ էջից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  
վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ  լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:                                                                               

69
Ակումուլյատորային մարտկոցների 
տեխնիկական վիճակի հաշվառման  
մատյան, ձև 35

հատ

100 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը` 41,0x29,0  սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից, 2-րդ և 3-րդ  էջերի հաջորդական կրկնությունից և վերջին  դատարկ էջից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  
վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության  
ապահովում :             

70

Ավտոմեքենաների և ագրեգատների 
տեխնիկական սպասարկման, նորոգման ու 
պահեստամասերի ծախսի հաշվառման 
մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` առաջին 
էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:                                                                     

71
Ստորաբաժանման մեքենաների զննման 
(ստուգման) մատյանն

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից և երկրորդ էջի շարունակական կրկնությունից, Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                                                                     

72
Աղետների,վթարների,ջարդվածքների և 
դժբախտ պատահարների հաշվառման 
մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից և երկրորդ էջի շարունակական կրկնությունից, Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար եղանակով` 
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության   ապահովում                                                                     

73
ՎՄՀԿ ընդունված մեքենաների 
հաշվառման մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                     

74 Դարակապիտակ ձև 64 ՀՀՍ հատ
Չափսը` 14,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

75
Դարսակային /դարակաշարային/ 
պիտակ,ձև 64ա

հատ
Չափսը` 14,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

76
«Անձնակազմ տեղափոխելու համար 
կահավորված բեռնատար ավտոմեքենայի» 
վարորդի վկայական

հատ
Չափսը` 20,0x7,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

77

«Անձնակազմ տեղափոխելու համար 
կահավորված բեռնատար ավտոմեքենայի` 
միայն շարասյան կազմում»վարորդի 
վկայական

հատ
Չափսը` 20,0 7,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

78
«Կցորդով բեռնատար 
ավտոմեքենայի`միայն շարասյան կազմում» 
վարորդի վկայական

հատ
Չափսը` 20,0x7,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ  զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

79
«Բազմասռնանի հատուկ անվավոր 
շրջանակի /քարշակի/» մեխանիկ վարորդի 
վկայական

հատ
Չափսը`  20,0x7,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

80
«Թրթուրավոր մեքենայի   մեխանիկ»  
վարորդի վկայական

հատ
Պատրաստի չափսը` 10,5x7,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, կազմի տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, երկկողմ,հայերեն: Միջուկի տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 80 գ զանգվածով օֆսեթ 
թղթով, կազմված` 10,5x7,5սմ չափսի երկու թերթից, ամրացված մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի  մեջտեղում, տպագրությունը  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, 
հայերեն : Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 



81

«Հատուկ ձայնային և լուսային 
ազդանշաններով կահավորված 
տրանսպորտային միջոցների» վարորդի 
վկայական

հատ
Չափսը` 20,0x7,5 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն:Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

82
«Ինքնուրույն վարել իրեն ամրակցված 
հաստիքային տրանսպորտային միջոցը» 
վարորդի վկայական 

հատ
Պատրաստի չափսը` 10,5x7,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, կազմի տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, երկկողմ,հայերեն: Միջուկի տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 80 գ զանգվածով օֆսեթ 
թղթով, կազմված` 10,5x7,5սմ չափսի երկու թերթից, ամրացված մեջկար եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի  մեջտեղում, տպագրությունը  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, 
հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

83
«Տրանսպորտային միջոցների վարման» 
հրահանգչի վկայական

հատ
Չափսը` 20,0x7,5 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

84
Գործնական մեքենավարման հաշվառման 
անհատական քարտ

հատ
Չափսը` 29,5x20, 0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, 
տեքստի  ընթեռնելիության  ապահովում 

85 Տեղեկամատյան հատ
62 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,5x20,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 124 
տարբեր էջից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով,  3 սմ լայնությամբ,  էջերի   
հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                     

86 Ապրանքագիր ձև 2 հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի 
ընթեռնելիության ապահովում 

87 Բաշխման / հանձնման/ տեղեկագիր, ձև 8 հատ
Չափսը` 29,0 x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

88 Հաշվետվություն, ձև 3/ՈՒՍԳ հատ
12 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 24 
տարբեր էջից:  Կազմը տպագրված երկկողմ` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում  

89 Հայտ, ձև 4/ՌՏԳ հատ
12 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 24 
տարբեր էջից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

90
Տարողություններում/ցիստեռներում/ 
վառելանյութի չափումների հաշվառման 
մատյան,ձև 52

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից և երկրորդ էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում        

91
Հաշվառման փաստաթղթերի գրանցման 
մատյան, ձև 25

հատ

100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, վերջին  դատարկ էջից: Կազմը տպագրված երկկողմ` 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  
վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   
ապահովում                                                                              

92
Ստորաբաժանումում նյութական 
միջոցների առկայության  և շարժի 
հաշվառման մատյան, ձև 26

հատ

100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի  վարման կարգից, 2-րդ և 3-րդ   էջերի հաջորդական կրկնությունից, վերջին  դատարկ էջից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  
վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   
ապահովում                                                                              

93
Նյութական միջոցների առկայության և 
շարժի հաշվառման մատյան, ձև 27 

հատ
100 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և երկրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` 
բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                                      

94
Նյութական միջոցոների առկայության և 
շարժի հաշվառման մատյան, ձև 27 

հատ
100 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը` 41,0x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` 
առաջին և  երկրորդ  էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` 
բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                                              

95 Կարգագիր հատ
Չափսը` 29,5x21, 0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,   միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

96 Ամփոփ տեղեկագիր, ձև 7 հատ
Չափսը` 29,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,   միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

97
նյութական միջոցների պահեստավորման 
/նորացման/ ակտ , ձև 10

հատ
Չափսը` 29,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

98
Դուրսգրման /մնացորդները հանելու/ ակտ, 
ձև 11

հատ
Չափսը` 29,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

99
Որակական  վիճակի փոփոխման ակտ, ձև 
13

հատ
Չափսը` 29,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

100
Կատեգորային նյութական միջոցների 
հաշվառման քարտ, ձև 43

հատ
Չափսը` 29,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

101
Ժամանակավոր օգտագործման տրված 
նյութական միջոցների հաշվառման 
մատյան, ձև 37

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,   միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի բովանդակությունից, երկրորդ էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                                              

102
Անձնական օգտագործման նյութական 
միջոցների  հաշվառման քարտ, ձև 45

հատ
Չափսը` 41,0x29,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

103
Դարսակային /դարսակաշարային/ պիտակ, 
ձև 64

հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

104 Ընդունման ակտ, ձև 4 հատ
Չափսը` 36,0x29,2սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, տպագրությունը միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար 
օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

105 Պարենային վկայական, ձև 21/պարեն հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և երկրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` 
բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                                                       



106 Ապրանքագիր, ձև 2ա հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

107
Պատրաստված  սննդի  որակի 
հսկողության հաշվառման  մատյան, ձև 53

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,2x20,5սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից; Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                                              

108 Համեմատական ամփոփագիր հատ Չափսը` 41,0x29,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար  օգտագործում: 

109
Ճաշարանում սննդի բացթողման 
թերթիկների հաշվառման գրքույկ

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և երկրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` 
բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջեր հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                                              

110 Մթերքների բաշխում, ձև  66 հատ
 Չափսը` 41,0x29,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում 

111 Պարենային հաշվետվություն, ձև 1 պարեն հատ
12 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված`առաջին 
և վերջին դատարկ և 22 տարբեր էջերից,: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված 
մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

112

Նյութական միջոցների 
(ճաշարանախոհանո ցային սպասքի, 
գույքի և սարքավորումնեհջ) առկայության 
և պահանջարկի հաշվետվություն հայտ, ձև 
2/պարեն

հատ
10 թերթից,պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 20 
տարբեր էջից:  Կազմը` տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում               

113
Նյութական միջոցների (պարենային 
ծառայության տեխնիկայի և պահանջարկի 
հաշվետվություն հայտ), ձև 3/պարեն

հատ
12 թերթից,պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 24 
տարբեր էջից:  Կազմը` տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում, 
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

114
Իրային միջոցների հաշվետվություն, ձև 
1/իր

հատ
32 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` 64 տարբեր էջից: Կազմը` տպագրված 
միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  
համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում        

115
Ոչ  կատեգորային նյութական միջոցների 
հաշվառման քարտ, ձև 44

հատ
Չափսը` 29,5x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

116 Հաշվետվություն (լվացող նյութեր), ձև 3/ԻՐ հատ
4 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 8 
տարբեր էջից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                

117 Հաշվետվություն ձև 3/ԻՐ/ա հատ
10 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 20 
տարբեր էջից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                        

118
Բարձված պարենամթերքի որակի 
վկայական, ձև 115

հատ
Չափսը` 20,5x14,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ,  հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության  ապահովում:   

119
Տարողությունների ՎՔՆ չափման ակտ,ձև 
113

հատ
Չափսը` 29,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

120
Ճաշարանում սնվողների հաշվառման 
մատյան , ձև 42

հատ
100 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը` 41,0x29,2սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 
սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                                              

121 Մեկուսացվողների անվանացուցակ հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` առաջին 
էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված բլոկի կռնակին վրակար եղանակով` մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                                              

122
Օպերատիվ հերթապահի գրառումների 
մատյան

հատ
200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  բլոկը թելակար, բլոկը կազմի հետ միացնող ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով 
օֆսեթ թղթով, կռնակը` բումվինիլով, 6 սմ լայնությամբ,  էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության  ապահովում                 

123
Հերթապահության ընդունման հանձնման 
զեկուցագրեր (մատյան)

հատ
220 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, բլոկը թելակար, բլոկը կազմի հետ միացնող ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով 
օֆսեթ թղթից, կռնակը` բումվինիլով, 6,5 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                        

124
Բերման ենթարկվածների հաշվառման 
մատյան, ձև 6

հատ

200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, բլոկը թելակար,  բլոկը կազմի հետ միացնող 
ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթից, կռնակը` բումվինիլով, 6 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի 
ընթեռնելիության  ապահովում                         

125
Դեպքերի և պատահարների մասին 
հաղորդվող ինֆորմացիայի հաշվառման, 
ձև 2

հատ

250 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի վարման կարգից և 2 -րդ էջի շարունակական կրկնությունից, Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով, բլոկը 
թելակար, բլոկը կազմի հետ միացնող ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթից, կռնակը` բումվինիլով, 7 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի 
բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության  ապահովում                                                                                                      

126
Դեպքերի և պատահարների մասին 
հաղորդող նախնական ինֆորմացիայի  
հաշվառման մատյան, ձև 1

հատ
100 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 
սմ լայնությամբ,  էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                                              

127
Սպառազինության ընդունման-հանձնման 
հաշվառման մատյան

հատ
200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված երկու 
առանձին բաժնից` կրկնվող էջերով:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  բլոկը թելակար, բլոկը կազմի հետ միացնող ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ 
թղթից, կռնակը` բումվինիլով, 6 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                                                      



128
Հեռագրերի, հեռախոսագրերի մուտքի 
հաշվառման մատյան

հատ
250 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, բլոկը թելակար, բլոկը կազմի հետ միացնող ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով 
օֆսեթ թղթից, կռնակը` բումվինիլով, 7 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության  ապահովում                                                                                                               

129
Հեռագրերի, հեռախոսագրերի ելքի 
հաշվառման մատյան

հատ
250 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  բլոկը թելակար, բլոկը կազմի հետ միացնող ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով 
օֆսեթ թղթից, կռնակը` բումվինիլով, 7 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                                                                       

130
Մեկուսարանում պահվողների հաշվառման 
մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին դատարկ էջերից, երկրորդ և երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  
եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                                              

131
ՃԵԿ-ի խախտման արձանագրությունների 
հաշվառման մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,2x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` առաջին 
էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին վրակար եղանակով` մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ:  Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                                                                                              

132
ՌՈ մարմին կարգապահական  խախտման 
համար ներկայացվածների հաշվառման 
մատյան

հատ
200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,2x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, բլոկը թելակար, կռնակը` բումվինիլով, 6 սմ 
լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                                                                

133 Հեռախոսագիր հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

134
Արձանագրություն ինքնակամ 
ներկայանալու մասին

հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

135
Արձանագրություն անձին  բերման  
ենթարկելու մասին

հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

136
ՀՀ  ՊՆ ՌՈ  անձնական խուզարկության 
արձանագրություն

հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

137
Տրանսպորտային միջոցների գրանցման 
/վերագրանցման/ մատյան

հատ
250 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 29,2x20,5սմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ 
և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, բլոկը թելակար, կռնակը` բումվինիլով, 7 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  
ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                                                               

138 Ծառայողական գրքույկ հատ
90 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 10x13,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 5 
տարբեր բաժիններից, Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   
հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                                              

139

Երթուղում, պահակետում պարեկություն 
կատարող ճանապարհապարեկային 
ծառայության տեսուչի ճանապարհային 
երթևեկության հսկողության 
աշխատանքների հաշվառման մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 14,5x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, տպագրությունը  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, 
կազմված` 2 տարբեր մասից` կրկնվող էջերով:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 
սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                                                                                              

140 Հետախուզական քարտ, ձև 2 հատ
Չափսը` 14,5x10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմերզաց  թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

141
Հետախուզական քարտ հասցեների 
բյուրոյի համար, ձև 22

հատ
Չափսը` 14,5x10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմերզաց  թղթով,միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

142 Անձնական գործ /ՌՈ թղթապանակ/ հատ
Չափսը՝ 43,0x32,0սմ, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 21,5x32,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 1մմ, պատրաստված `  1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, տպագրությունը`  երկկողմ, միագույն, 
օֆսեթ եղանակով, հայերեն: Կռնակը` միագիծ ակոսումով:

143 Աշխատանքային գործ /ՌՈ թղթապանակ/ հատ
Չափսը՝ 43,0x32,0սմ, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 21,5x32,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 1մմ, պատրաստված `  1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, տպագրությունը`  երկկողմ, միագույն, 
օֆսեթ եղանակով, հայերեն: Կռնակը` միագիծ ակոսումով:

144 Անձնական գործի կազմ հատ

Պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 23,0x31,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 1մմ, պատրաստված` 1,5մմ հաստությամբ ստվարաթղթե կազմակողերով, որոնք  դրսից պատված են 1մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, 
կազմի գույնը՝ վառ կարմիր, նույն  նյութերով` նաև  4,0x31,0սմ  չափսի  աջակողմյան  լրացուցիչ  բացվածքը, տպագրությունը միայն կազմի վրա: Ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, ձախ ներսակողի  
միջնամասում  9,5x12,5 սմ չափսի   լուսանկարային   գրպանիկ` անկյունները  գործվածք /լիդերին/, աջ ներսակողի ստորին մասում` 14,5x19,5 սմ չափսի գործվածքային  գրպան/լիդերին/, կռնակը և հավելյալ բացվածքը /կափույրը/`  
ամրացված մուգ կարմիր 4,0x31,0սմ չափսի գործվածքով/լիդերին/, կափույրը՝ դեպի ձախ ծալվածքով: Աջակողմյան բացվածքի ներսի եզրի միջնամասում 9,0x0,8սմ չափսի մետաղյա արագակարիչ` երկկողմյա ներս բացվող 
ծալվածքով, երկու ամրակներով: Թղթապանակի կազմի վրա  ՀՀ զինանշանը  և մյուս  մակագրությունները` սև ներկով, կողակազմերին 20 սմ երկարությամբ մեկական  թելակապ

145
Հաստիքապաշտոնային հաշվառման 
մատյան

հատ

200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 30,0x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  70 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմի  կազմակողերը 1,5մմ հաստությամբ կազմարարական ստվարաթուղթ պատված  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, շապիկին տպագրություն, բլոկի և կազմակողի  
միջև  ֆորզացը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլոկը թելակար,կռնակը բումվինիլով` 6 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   
օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում              

146
Հաստիքապաշտոնային հաշվառման 
մատյան

հատ
60 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, 
մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                   

147 ՊՆ անձնակազմի հաշվառման մատյան հատ
200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 70գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով,  բլոկի և կազմակողի  միջև  ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, 
բլոկը թելակար, կռնակը բումվինիլով` 6 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում: 

148
Անձնակազմի այբբենական հաշվառման 
մատյան, ձև 2/ԿՎ

հատ
100 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ  զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում   



149
ՀՀ ԶՈւ պահեստազոր արձակված 
զինծառայողների   հաշվառման մատյան

հատ

200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `21,0x30,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 70 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` N 5, կազմակողերը կազմարարական ստվարաթուղթ 1,5մմ հաստությամբ` պատված  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  շապիկին տպագրություն, բլոկի և 
կազմակողի  միջև  ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլոկը թելակար,կռնակը բումվինիլով` 6 սմ լայնությամբ, էջերի  հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   
օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:           

150
ՀՀ ԶՈւ զինծառայողներին  շնորված 
կոչումների հաշվառման մատյան

հատ

200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `21,0x30,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 70 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմի  կազմակողերը 1,5մմ հաստությամբ կազմարարական ստվարաթուղթ  պատված  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  շապիկին տպագրություն, բլոկի և կազմակողի  
միջև  ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլոկը թելակար,կռնակը բումվինիլով` 6 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:              

151
ՀՀ ԶՈՒ զինծառայողների տույժերի և 
խրախուսանքների հաշվառման մատյան 

հատ

150 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `21,0x29,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 70 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմի  կազմակողերը 1,5մմ հաստությամբ կազմարարական ստվարաթուղթ  պատված  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  շապիկին տպագրություն, բլոկի և կազմակողի  
միջև  ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլոկը թելակար, կռնակը բումվինիլով` 4,5 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   
օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:              

152
Անվանական ցուցակ անձնակազմի 
անդարձ կորուստների, ձև 18

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                

153
Զինծառայության անցնելու մասին 
պայմանագրերի հաշվառման մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 20,5x29,0 սմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` առաջին էջի շարունակական 
կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                

154 Ծառայողական ցուցակ 22 Ս հատ
6 թերթից,  պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կպցված  բլոկի 
կռնակին մեջկար  եղանակով` մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի 
ընթեռնելիության ապահովում                

155 Անկետա 21/Ս հատ
Չափսը`  29,5x41,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

156 Ծառայողական քարտ ձև 9 հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: Տպագրությունն իրականացնել պատվիրատուի տրամադրած  էլեկտրոնային ֆայլով:

157 Ծառայողական քարտ ձև 9Ա հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

158
Գերված կամ պատանդ տարված 
զինծառայողների հաշվառման մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 20,5x29,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակե¬րեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                

159

Օբյեկտիվ պատճառներով նոր 
պայմանագիր կնքելու հնարավորություն 
չունեցող զինծառայողների հաշվառման 
մատյան

հատ
50 թերթից,պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` առաջին 
էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակե¬րեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված 
մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                

160 Արձակուրդային վկայական հատ
Չափսը` 20,5x29,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

161
Ամփոփաթերթիկ (ՀՀ ՊՆ քաղ. 
ծառայողների թեստավորման համար) 

հատ
Ամփոփաթերթը  բաղկացած  է  առաջին  և  երկրորդ` պատճենահանող  A4 ձևաչափի (210x297 մմ)  թղթերից, կռնակը սոսնձված: Թերթիկի  վերևից  6,5 սմ  դեպի ներքև հատվածը ծակոտվում է`  կտրելը  հեշտացնելու  համար: 
Կտրվող  երկու  մասերի  վերին  աջ   հատվածներում  զետեղվում  են  գաղտնագրի ուղղանկյուն` 0,8x3,1 սմ չափի վանդակներ, որոնք պատվում են  անթափանց նյութով և ծածկվում կպչուն, թափանցիկ ժապավենով: Թերթիկի 
հիմնական հատվածում մինչև 50 հարց  ու պատասխանի  ամփոփիչ աղյուսակն  է, շրջանակված թավ գծերով, ներսում նրբագծեր

162 Գլխավոր գույքամատյան հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` առաջին 
և վերջին դատարկ էջերից, երկրորդ և երրերդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում      

163 Բաժնի մատյան հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին դատարկ էջերից, երկրորդ և երրերդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  
եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում      

164 Հաշվարկ դրամական բավարարման հատ
Չափսը` 20,5x29,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

165 Դրամական բավարարման վկայական հատ
Չափսը` 20,5x29,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

166
Աշխատավարձի հաշվառման անձնական 
քարտ

հատ
Չափսը` 24,5x29,5 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:

167
Հիմնական միջոցների գույքագրման 
քարտ, ձև ՀՄ - 9 

հատ
Չափսը` 29,5x20,5, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

168
Փոքրարժեք և արագամաշ առարկաների 
հաշվառման մատյան, ձև Մ-17

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում      

169 Լիազորագիր հատ
Չափսը` 14,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն, համարակալումով: Տպագրական ներկանյութի  բավարար  
օգտագործում, տեքստի  ընթեռնելիության ապահովում: 

170 Օրագիր օրդեր N 1 հատ
Չափսը` 30,0x59,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում  

171 Օրագիր օրդեր N 2 հատ
Չափսը` 30,0x49,7 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում           

172 Օրագիր օրդեր N 8 հատ
2 թերթից, 30,0x60,0 սմ չափսի,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի  բավարար  
օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում    



173 Տեղեկագիր ձև 3-ի ներդիր հատ
 Չափսը` 30,0x60,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում    

174
Բժշկական գրքույկ զինվորների համար, ձև 
1

հատ
22 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 14,5x10,0 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 44 
տարբեր էջերից: Կազմը` տպագրված միակողմ, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  
Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                        

175
Հիվանդության պատմություն 
հոսպիտալների համար, ձև 2

հատ
8 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 70 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 16 
տարբեր էջերից: Կազմը` տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին  մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում:  
Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                         

176
Հիվանդության պատմություն բուժկետերի 
համար, ձև 3 /բլանկ/

հատ
 2 թերթից, չափսը` 42,0x29,7 սմ, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 20,5x29,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, 
հայերեն, մեջտեղից ծալքով: Տպագրական ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում    

177
Զորամասի ամբուլատոր հիվանդների 
հաշվառման մատյան, ձև 5

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում         

178
Զ/մ բուժկետում ստացիոնար բուժման մեջ 
գտնվող զինծառայողների հ/մ, ձև 6

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում        

179
Զ/մ բուժկետից այլ բուժհիմնարկ 
ուղարկված հիվանդների հ/մ, ձև 7

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում        

180 Զ/մ տարափոխիկ հիվանդների հ/մ, ձև 10 հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը  `20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում        

181 Ախտահանման հ/մ, ձև 11 հատ
50 թերթից,պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` առաջին 
էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված 
մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում        

182 Արյան ընդհանուր հետազոտություն ձև 28 հատ
Չափսը` 14,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

183
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն, 
ձև 30                

հատ
Չափսը` 20,0x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում    

184 Մեզի հետազոտություն, ձև 31 հատ
Չափսը` 10,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում           

185 Տեղեկանք հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

186 Էպիկրիզ /դուրսգրման/ հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

187 Ապրանքների պահեստային հ/ք հատ
Չափսը` 14,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում            

188 Ուղեգիր ձև 29ա հատ
Չափսը` 10,5x14,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

189 Արյան ընդհանուր անալիզ, ձև 28Ն հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

190 Ուռուցքային մարկերներ, ձև 30 ու հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

191
Հեպատիտների և ՄԻԱՎ-ի 
իմունոլոգիական հետազոտություն, ձև 39 հ

հատ
Չափսը` 14,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում            

192 Ուլտրաձայնային հետազոտություն, ձև 50 գ հատ
Չափսը`20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

193 Էլեկտրասրտագիր, ձև 80 գ հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

194
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն, 
ձև 30 գ          

հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

195 Ուղեգիր  ձև 92Լ հատ
Չափսը` 14,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում            

196
Նյութական միջոցոների առկայության և 
շարժի հաշվառման մատյան, ձև 27/ԶԲԲ 

հատ
154 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 41,5x28,0սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված հինգ 
տարբեր մասերից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, բլոկը թելակար, կռնակը` բումվինիլով  5սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ 
համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                    

197 Սանատոր -կուրորտային գրքույկ հատ

12 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 14,5x10,0 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը`  1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով  օֆսեթ  թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 24 
տարբեր էջերից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       

198
ՙԼեռնային Հայաստան՚ առողջարանի 
ճաշացուցակ (մենյու)

հատ
Չափսը` 59,5x41,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը`  1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով  օֆսեթ  թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով,  միակողմ, հայերեն:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:Տպագրությունն իրականացնել պատվիրատուի տրամադրած  էլեկտրոնային ֆայլով:     

199   ՀՀ  ՊՆ  զինանշանով   ծրար հատ
Չափսը` 18,0x 12,0 սմ , չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, պատրաստված`  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, տպագրությունը` օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Ծրարի ձախ անկյունում տպագրված է 1,4x1,8սմ 
չափսի ՀՀ ՊՆ զինանշանը` 4 գույնով` գույների վառ  վերարտադրմամբ: Կափույրը` ուղղանկյունաձև, 3,5սմ լայնությամբ 



200 Անձնական քարտ հատ
Չափսը` 14,5x10,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում            

201
Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական  
համալսարանի առաջադիմության 
հաշվառման մատյան

հատ

80 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 21,5x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, միջուկի տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, 
կազմված` երեք տարբեր էջից և չորրորդ- հինգերորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` N 7, կազմի վրա սոսնձված անվանումը տպագրված` 18,7x21,0սմ չափսի  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, 
կազմակողերը`  կազմարարական ստվարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ` պատված  կանաչ բումվինիլով, դիմային կազմի  ծալվող  լրացուցիչ  բացվածքը` նույն նյութերով , չափսը` 13,0x29,7 սմ, դրա ներսի կողմում   անուն-
ազգանունների  սյունակը` տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը` 12,2x28,5 սմ,  ջերմասոսնձված միջուկը կազմակողերին  ամրացնող ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, 
ձախ կողմում տպագրություն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                     

202
Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական  
համալսարանի  ստուգարքային գրքույկ

հատ

12 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 14,5x10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված 24 
տարբեր էջից, միջուկը կազմակողերին  ամրացնող ֆորզացը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, ֆորզացին տպագրություն, միջուկը մեջկար, մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի 
մեջտեղում: Կազմը` N 7, կազմակողերը`  կազմարարական ստվարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ` պատված  կանաչ բումվինիլով, կազմի վրա  ոսկեգույն  տպագրություն՝ կատարված ջերմադրոշման եղանակով: Տպագրական 
ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:

203 Օրագիր կուրսանտ ստաժորի հատ
20 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 14,5x20,0 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 40 
տարբեր էջից: Կազմը` տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում, 
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:

204
Դաշտային պարապմունքների հաշվառման
մատյան

հատ

44 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը `  15,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` երեք 
տարբեր էջից և երկրորդ- երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` N 7,  կազմի վրա սոսնձված անվանումը տպագրված` 13,5x17,0սմ չափսի  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը` ստվարաթուղթ 
1,5 մմ հաստությամբ, պատված  կանաչ բումվինիլով, դիմային կազմի  ծալվող  լրացուցիչ  բացվածքը` նույն նյութերով , չափսը` 10,5x21,0սմ, դրա ներսի կողմում  անուն-ազգանունների  սյունակը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով 
օֆսեթ թղթով, չափսը` 9,5x20,0 սմ, մեջկարված միջուկը կազմակողերին  ամրացնող  ֆորզացը` տպագրված  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   
ընթեռնելիության ապահովում                     

205
Ունկընդիր սպաների որակավորման 
կենտրոնի ուսումնական պարապմունքների 
հաշվառման մատյան

հատ

80 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը `  15,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` երկու 
տարբեր էջից և երկրորդ- երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` N 7,  կազմի վրա սոսնձված անվանումը տպագրված` 13,0x18,0սմ չափսի  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը` 
ստվարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ, պատված  կանաչ բումվինիլով, դիմային կազմի  ծալվող  լրացուցիչ  բացվածքը` նույն նյութերով , չափսը` 11,0x21,0սմ, դրա ներսի կողմում  անուն-ազգանունների  սյունակը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ 
զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը` 10,5x20,0 սմ, ֆորզացը` տպագրված  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլոկը կռնակին միանում է մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում :  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում               

206
 Ա.Խանփերյանցի անվան ռազմական 
ավիացիոն  համալսարանի  ստուգարքային 
գրքույկ 

հատ

16 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 14,5x10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված 32 
տարբեր էջից, միջուկը կազմակողերին  ամրացնող ֆորզացը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, ֆորզացին տպագրություն, միջուկը մեջկար, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում: Կազմը` 
N 7, կազմակողերը`  կազմարարական ստվարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ` պատված  կապույտ բումվինիլով, կազմի վրա  ոսկեգույն  տպագրություն՝ կատարված ջերմադրոշման եղանակով: Տպագրական ներկանյութի   բավարար   
օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:

207 Կաշվե թղթապանակ հատ

Պատրաստի արտադրանքի չափսը` 22,5x32,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, կազմակողերը 1,5մմ հաստությամբ կազմարարական ստվարաթուղթ` պատված  մուգ կարմիր արհեստական կաշվով, կաշվի և ստվարաթղթե 
մակերեսի արանքում` նուրբ սպունգային նյութ` փափկությունն ապահովելու համար: Կազմի վրա  ՀՀ ՊՆ զինանշանի պատկերը ոսկեգույն դաջվածով 5,7x7,3սմ չափսի, կենտրոնադիր` կատարված ջերմադրոշման եղանակով, վերևի 
եզրից  7 սմ ներքև: Զինանշանից 1,2սմ ներքև ՙՙՀայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն՚՚ մակագրությունը ոսկեգույն դաջվածով է, կենտրոնադիր` կատարված ջերմադրոշման եղանակով:  Ներսը` 
21,3x31,0սմ չափսի 1 մ2 մակերեսի 350 գ զանգվածով կավճած թուղթ` սոսնձված  ներսակողերին:  Աջ բացվածքի ձախ եզրին 0,6սմ լայնությամբ  սպիտակ ժապավեն` վերևում և ներքևում եզրածալված և սոսնձված աջ ներսակողին: 
Տպագրությունն իրականացնել համաձայն` պատվիրատուի տրամադրած բնագրանմուշի և էլեկտրոնային ֆայլի: 

208
Ա.Խանփերյանցի անվան ռազմական 
ավիացիոն համալսարանի 
առաջադիմության հաշվառման մատյան

հատ

80 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 21,5x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, միջուկի տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, 
կազմված` երեք տարբեր էջից և չորրորդ- հինգերորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` N 7, կազմի վրա սոսնձված անվանումը տպագրված` 18,7x21,0սմ չափսի  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, 
կազմակողերը`  կազմարարական ստվարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ` պատված  կապույտ բումվինիլով, դիմային կազմի  ծալվող  լրացուցիչ  բացվածքը` նույն նյութերով , չափսը` 13,0x29,7 սմ, դրա ներսի կողմում   անուն-
ազգանունների  սյունակը` տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը` 12,2x28,5 սմ, ջերմասոսնձված  միջուկը կազմակողերին  ամրացնող ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, 
ձախ կողմում տպագրություն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                     

209
Ա.Խանփերյանցի անվան ռազմական 
ավիացիոն  համալսարանի  դաշտային 
պարապմունքների հաշվառման մատյան

հատ

44 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը `  15,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` երեք 
տարբեր էջից և երկրորդ- երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` N 7,  կազմի վրա սոսնձված անվանումը տպագրված` 13,5x18,0սմ չափսի  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը` ստվարաթուղթ 
1,5 մմ հաստությամբ, պատված  կապույտ բումվինիլով, դիմային կազմի  ծալվող  լրացուցիչ  բացվածքը` նույն նյութերով , չափսը` 10,5x21,0սմ, դրա ներսի կողմում  անուն-ազգանունների  սյունակը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով 
օֆսեթ թղթով, չափսը` 9,5x20,0 սմ, մեջկարված միջուկը կազմակողերին  ամրացնող  ֆորզացը` տպագրված  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով:  Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի 
ընթեռնելիության ապահովում                     

210

Ա.Խանփերյանցի անվան ռազմական 
ավիացիոն համալսարանի  ուսումնական 
պրակտիկայի պարապմունքների 
հաշվառման մատյան

հատ

80 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը `  15,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` երկու 
տարբեր էջից և երկրորդ- երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` N 7,  կազմի վրա սոսնձված անվանումը տպագրված` 13,0x18,0սմ չափսի  1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը` 
ստվարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ, պատված  կապույտ բումվինիլով, դիմային կազմի  ծալվող  լրացուցիչ  բացվածքը` նույն նյութերով , չափսը` 11,0x21,0սմ, դրա ներսի կողմում  անուն-ազգանունների  սյունակը` 1 մ2 մակերեսի 120 
գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը` 10,5x20,0 սմ, ֆորզացը` տպագրված  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլոկը կռնակին միանում է մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը 
ծալված մամուլի մեջտեղում: Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում               

211 Ակադեմիական տեղեկանք հատ
Չափսը` 21,0x29,7սմ: Տպագրությունն իրականացվում է «Իրիսային»  եղանակով` ջերմանշանային պատկերներով  ու տարագույն անցումներով պաշտպանություն ունեցող 237-01 հատուկ թղթատեսակով: Ջրանշանով պատկերված են 
ՀՀ  տառերը: Տպագիր մակերեսի միջանկյալ շերտում թույլ նարնջագույն երանգն է, որից աջ և ձախ,  թղթի մակերեսի երկայնքով ձգվում են երկնագույնները , աջ եզրում առավել  բաց գույնի հատվածն է` փաստաթղթի  անունով  ու  
երկրի զինանշանով, ամբողջաբար  սևաներկ տպագրությամբ

212
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
բակալավրի դիպլոմ  ներդիրով ՌՀ

հատ

Չափսը 210 X 297 մմ: Կազմը` տպագրված միակողմ,կապույտ բումվինիլով, ստվարաթուղթը՝ 1,75 մմ հաստությամբ,  7-րդ կազմ, երեսին  ՀՀ զինանշանը, ՙԴԻՊԼՈՄ՚ բառը` անգույն դաջվածքով,  հայերեն, կազմի ներսի էջերը և 
ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանությունը՝ առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով,  100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց 
հետո ձևախախտումը  կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Կազմի ներսի էջերի և ներդիրի տպագրությունը՝ գիլյոշիրային ցանց` անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, 
իրիսային տպագրություն` գույնից գույն չընդհատվող անցում,  տգիլյոշիրային էլեմենտ` չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն`  ընթեռնելի է դառնում խոշորացույցով, կանաչ ու.մ. ներկ` այս ներկով 
տպագրված բոլոր էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն` այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական  համարակալում, բարձր տպագրության 
եղանակով:

213
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
բակալավրի գերազանցության դիպլոմ  
ներդիրով ՌՀ

հատ

Չափսեը 210 X 297 մմ, Կազմը` տպագրված միակողմ, կարմիր բումվինիլով, ստվարաթուղթը՝ 1,75 մմ հաստությամբ,  7-րդ կազմ, երեսին  ՀՀ զինանշանը, ՙԴԻՊԼՈՄ՚ բառը` անգույն դաջվածքով,  հայերեն, կազմի ներսի էջերը և 
ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանությունը՝ առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով,  100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց 
հետո ձևախախտումը  կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Կազմի ներսի էջերի և ներդիրի տպագրությունը՝ գիլյոշիրային ցանց` անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, 
իրիսային տպագրություն` գույնից գույն չընդհատվող անցում,  տգիլյոշիրային էլեմենտ` չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն`  ընթեռնելի է դառնում խոշորացույցով, կանաչ ու.մ. ներկ` այս ներկով 
տպագրված բոլոր էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն` այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական  համարակալում, բարձր տպագրության 
եղանակով:



214
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
մագիստրոսի դիպլոմ  ներդիրով ՌՀ

հատ

Չափսեը 210 X 297 մմ, Կազմը` տպագրված միակողմ,կապույտբումվինիլով, ստվարաթուղթը՝ 1,75 մմ հաստությամբ,  7-րդ կազմ, երեսին  ՀՀ զինանշանը, ՙԴԻՊԼՈՄ՚ բառը` անգույն դաջվածքով,  հայերեն, կազմի ներսի էջերը և 
ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանությունը՝ առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով,  100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց 
հետո ձևախախտումը  կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Կազմի ներսի էջերի և ներդիրի տպագրությունը՝ գիլյոշիրային ցանց` անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, 
իրիսային տպագրություն` գույնից գույն չընդհատվող անցում,  տգիլյոշիրային էլեմենտ` չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն`  ընթեռնելի է դառնում խոշորացույցով, կանաչ ու.մ. ներկ` այս ներկով 
տպագրված բոլոր էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն` այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական  համարակալում, բարձր տպագրության 
եղանակով:

215
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
մագիստրոսի գերազանցության դիպլոմ 
ներդիրով ՌՀ

հատ

Չափսը 210 X 297 մմ: Կազմը` տպագրված միակողմ,կարմիր բումվինիլով, ստվարաթուղթը՝ 1,75 մմ հաստությամբ,  7-րդ կազմ, երեսին  ՀՀ զինանշանը, ՙԴԻՊԼՈՄ՚ բառը` անգույն դաջվածքով,  հայերեն, կազմի ներսի էջերը և 
ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանությունը՝ առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով,  100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց 
հետո ձևախախտումը  կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Կազմի ներսի էջերի և ներդիրի տպագրությունը՝ գիլյոշիրային ցանց` անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, 
իրիսային տպագրություն` գույնից գույն չընդհատվող անցում,  տգիլյոշիրային էլեմենտ` չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն`  ընթեռնելի է դառնում խոշորացույցով, կանաչ ու.մ. ներկ` այս ներկով 
տպագրված բոլոր էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն` այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական  համարակալում, բարձր տպագրության 
եղանակով:

216
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
մագիստրոսի դիպլոմի միասնական 
հավելված 

հատ
1 թերթ, չափսը` 21,0x29,7 սմ,  թուղթը՝  1 մ2 մակերեսի 100 գ հատուկ պաշտպանվածություն ունեցող  Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/  ջրանիշերով, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց 
հետո ձևախախտումը  կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով, տպագրությունը՝ իրիսային, գույնից գույն չընդհատվող անցում, հայերեն, երկկողմ:    

217
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
բակալավրի դիպլոմի միասնական 
հավելված  

հատ
1 թերթ, չափսը` 21,0x29,7 սմ,  թուղթը՝  1 մ2 մակերեսի 100 գ հատուկ պաշտպանվածություն ունեցող  Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/  ջրանիշերով, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց 
հետո ձևախախտումը  կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով, տպագրությունը՝ իրիսային, գույնից գույն չընդհատվող անցում, հայերեն, երկկողմ:    

218
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
բակալավրի դիպլոմ  ներդիրով ՌԱՀ

հատ

Չափսը 210 X 297 մմ, Կազմը` տպագրված միակողմ,կապույտ բումվինիլ, ստվարաթուղթ 1,75 մմ հաստությամբ,  7-րդ կազմ, երեսին  ՀՀ զինանշանը, ՙԴԻՊԼՈՄ՚ բառը` անգույն դաջվածքով,  հայերեն, կազմի ներսի էջերը և ներդիրը 
իրիսային տպագրությամբ: Անվտանությունը առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով,  100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց հետո 
ձևախախտումը  կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Տպագրությունը գիլյոշիրային ցանց` անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, իրիսային տպագրություն` գույնից 
գույն չընդհատվող անցում,  տգիլյոշիրային էլեմենտ` չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն`  ընթեռնելի է դառնում խոշորացույցով, կանաչ ու.մ. ներկ` այս ներկով տպագրված բոլոր էլեմենտները 
տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն` այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական  համարակալում, բարձր տպագրության եղանակով:

219
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
բակալավրի գերազանցության դիպլոմ  
ներդիրով ՌԱՀ

հատ

Չափսեը 210 X 297 մմ, Կազմը` տպագրված միակողմ, կարմիր բումվինիլ, ստվարաթուղթ 1,75 մմ հաստությամբ,  7-րդ կազմ, երեսին  ՀՀ զինանշանը, ՙԴԻՊԼՈՄ՚ բառը` անգույն դաջվածքով, հայերեն, կազմի ներսի էջերը և ներդիրը 
իրիսային տպագրությամբ: Անվտանությունը առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով,  100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց հետո 
ձևախախտումը  կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Տպագրությունը գիլյոշիրային ցանց` անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, իրիսային տպագրություն` գույնից 
գույն չընդհատվող անցում,  գիլյոշիրային էլեմենտ` չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն`  ընթեռնելի է դառնում խոշորացույցով, կանաչ ու.մ. ներկ` այս ներկով տպագրված բոլոր էլեմենտները տեսանելի 
են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն` այս տպարությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական  համարակալում, բարձր տպագրության եղանակով:

220 Անձնական գործի կազմ (ԳՇ) հատ

Պատրաստի արտադրանքի չափսը` 23,0x31,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 1մմ, կազմակողերը`  1,5մմ հաստությամբ կազմարարական ստվարաթղթով, պատված` 1մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, գույնը՝ վառ 
կարմիր, նույն  նյութերով` նաև  4,0x31,0սմ  չափսի  աջակողմյան  լրացուցիչ  բացվածքը, տպագրությունը միայն կազմի վրա: Ֆորզացը`  1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, ձախակողմյան  բացվածքի ներսի  
միջնամասում  9,5x12,5 սմ չափսի   լուսանկարային   գրպանիկ` անկյունները  գործվածք /լիդերին/, աջակողմյան  բացվածքի   ստորին   մասում` 20,0x14,5սմ չափսի գործվածքային  գրպանիկ /լիդերին/, կռնակը և հավելյալ 
բացվածքը /կափույրը/՝  ամրացված մուգ կարմիր 4,0x31,0սմ գործվածքով /լիդերին/, կափույրը՝ դեպի ձախ ծալվածքով: Միջուկը` տպագրված 41,0x29,7սմ ձևաչափի երկթերթ, երկկողմ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթային 
թղթով, 4սմ լայնությամբ աջակողմյան, ձախակողմյան  և միջանկյալ  գործվածքային /լիդերին/  թևիկների  հետ   մեջկարված է  կռնակին /թևիկների ընդhանուր լայնությունը 8սմ/: Թղթապանակի կազմի վրա  ՀՀ զինանշանը  և մյուս  
մակագրությունները` սև ներկով, կողակազմերին՝ 20 սմ երկարությամբ մեկական  թելակապ

221 Ծրար առանց անկյունագծի (հայերեն) հատ Պատրաստի արտադրանքի չափսը` 16,2x21,5 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, առանց անկյունագծի, եռանկյյունաձև տպագիր կափույրներով, հայերեն:

222 Զենքի փոխարինման քարտ հատ
Չափսը` 10,0x7,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմերզաց թղթով,միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում            

223 Ծրար առանց անկյունագծի (ռուսերեն) հատ Պատրաստի արտադրանքի չափսը` 16,2x21,5 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, առանց անկյունագծի, եռանկյյունաձև տպագիր կափույրներով, հայերեն:

224
Մարտական գործողությունների 
հաշվառման մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում       

225
Փորձի ուսումնասիրման և փոխանակման 
աշխա- տանքների արդյունքների գրանցա 
մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում       

226 Անձնակազմի հ/մ, ձև 1 հատ
90 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը`  14,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված հինգ 
տարբեր մասերից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  սոսնձման  եղանակով` ջերմասոսնձով, հաշվի առնելով ամեն կողմից 
կողմերի 5-ական մմ սոսնձումը, էջերի  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, տեքստի    ընթեռնելիության   ապահովում         

227 Անձնակազմի այբբենական հ/մ, ձև 2 հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից;   Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ,  էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում       

228 Անձնակազմի անվանացուցակ,ձև1ա հատ
20 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին տպագիր էջից, երկրորդ և երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից և վերջին դատարկ էջից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  
մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       

229
Երեկոյան ստուգման անվանացուցակ, ձև 
1ԵՍ

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված հինգ 
տարբեր մասերից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված 
մամուլի մեջտեղում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                      

230
Ժամանակավորապես բացակայող և 
ժամանակավորապես զորամաս եկող 
անձնակազմի հաշվառման մատյան, ձև 5

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` առաջին 
էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված 
մամուլի մեջտեղում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       



231
Անձնակազմի հաստիքապաշտոնային 
հաշվառման  մատյան  /գունդ/, ձև 4

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում       

232 Օրվա տեղեկագիր,ձև 8 հատ
365 թերթից, չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, տպագրությունը  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` առաջին և 
երկրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Թերթերը  կռնակի  մասում ամրացվում են սոսնձով` գործածելիս  հաջորդաբար առանձնացնելու համար: Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի 
ընթեռնելիության ապահովում  

233
Անձնակազմի  հաշվառման վերահսկման 
մատյան, ձև 32

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       

234 Տեխնիկական մատյան, ձև 5 հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից; Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                            

235
Անհատական ԷՀՄ-ների, օժանդակ 
սարքերի և դիրեկտիվ փաստաթղթերի 
հաշվառման մատյան,

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված առաջին 
և վերջին դատարկ էջից, երկրորդ և երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի  ընթեռնելիության ապահովում                            

236
Փոստային առաքումների գրանցամատյան, 
ձև 1

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից; Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       

237
Հկ-ի մարմնի անձնակազմի հաշվառման 
մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված 
առաջին և վերջին դատարկ էջից, երկրորդ և երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում              

238
Թղթակցությունների ելքի հաշվառման 
մատյան, ձև 7

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված 
առաջին և վերջին դատարկ էջից, երկրորդ և երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում              

239
Թղթակցությունների մուտքի հաշվառման 
մատյան, ձև 8

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված առաջին 
և վերջին դատարկ էջից, երկրորդ և երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից, Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  
մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                      

240 Հեռագրերի մուտքի հ/մ, ձև 25 կապ հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` առաջին 
էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի  հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                      

241 Հեռագրերի ելքի հ/մ, ձև 23 Կապ հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 
սմ լայնությամբ, էջերի  հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                      

242
Համակարգչ. կապի վիճակի 
վերահսկողության մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 
սմ լայնությամբ, էջերի  հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                      

243
Անվտանգության հրահանգավորումների 
գր/մ

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված առաջին 
և վերջին դատարկ էջերից, երկրորդ և երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       

244 Ռեեստր հատ
Չափսը` 14,5x20,5սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում              

245 Ռեեստր հատ
Չափսը` 20,5x29, 5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                    

246 Առաքումների մուտքի ամփոփագիր հատ
Չափսը` 20,5x29, 5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                    

247 Առաքումների ելքի ամփոփագիր հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով,  երկկողմ, հայերեն:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում,  
տեքստի   ընթեռնելիու թյան   ապահովում:            

248 Ստուգողական թերթիկ, ձև 11 հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:            

249
Ծածկագրվող փաստաթղթերի հաշվառման 
մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       

250
Հերթապահության ընդունման- հանձնման 
մատյան

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված երկու 
տարբեր բաժիններից` կրկնվող էջերով:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի  հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                      

251
Հետախուզական տվյալների 
գրանցամատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       

252 Դիտարկման մատյան հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 14,5x20,0սմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: 
Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց 
տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի   բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       

253 Պահակակետերի տեղեկագրի վերջնաէջ հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:            



254
Զորամասի/վաշտում/ հերթապահության 
հանձնման-ընդունման մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:      

255
Զորամասի  մարտական հերթապահության 
հանձնման-ընդունման մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:      

256
Վաշտի զենքի և զինամթերքի ստացման-
հանձնման մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:      

257 Վաշտի հիվանդների գրանցման մատյան հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 14,5x20,0 սմ,   չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:              

258 Վաշտի արձակվածների մատյան հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 14,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:              

259 Նշանաբառերի հանձնման մատյան հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 14,5x20,0 սմ,   չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:              

260 Նշանաբառերի մատյան հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 14,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին և վերջին դատարկ էջերից, երկրորդ և երրորդ էջերի հաջորդակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  
մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի  բավարար օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում:              

261 Պահակակետերի ամփոփագիր հատ
Չափսը` 29,7x42,0 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                       

262
Հրահանգավորումների գրանցման 
մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված 
առաջին դատարկ էջից, երկրորդ և երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից և վերջին տպագիր էջից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  
մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

263 Արձակուրդային թերթիկ հատ
Չափսը` 20,5x29,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                        

264 Արձակման գրություն հատ
Չափսը` 9,5x9,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով,  միակողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:               

265 Վերակարգերի թերթիկ հատ
Չափսը` 29,7x21,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                              

266
ՀՀ ՊՆ           զորամասի այցելուների 
հաշվառման մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում:  Տպագրական ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

267
Զորամասի  դիրքում մարտական 
հերթապահության ստուգման մատյան

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից:  Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում:  Տպագրական ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:

268
Անվտանգության  կանոնների 
պահպանման ծանուցման տեղեկագիր

հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                     

269
Տեսագործնական ինացության 
գնահատման տեղեկագիր

հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                     

270
Պահակային ծառայության անցկացման 
վերլուծություն տեղկագիր 

հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                     

271
Զենքի,զինամթերքի (նյութտեխմիջոցների) 
ամրակցման տեղեկագիր

հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                     

272 Մարտական թերթիկ/գունավոր/ հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրված` 1 մ2 մակերեսի 80գ զանգվածով  օֆսեթ թղթով, տպագրությունը   գույնավոր ` 4x0 , օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն:  Տպագրությունն իրականացնել` ըստ   
ներկայացված  նմուշի և էլեկտրոնային ֆայլի: Տպագրական   ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

273
Զորամասի անցագրերի բլանկների 
հաշվառման մատյան 

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

274 Բժշկական  հանձնաժողովի արձ.մատյան հատ

200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, ֆորզացը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով 
օֆսեթ թղթով, ջերմասոսնձված բլոկը թանզիվով միացված կռնակին, կռնակը բումվինիլով` 6 սմ լայնությամբ, էջերի  հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   
ընթեռնելիության ապահովում  

275

Շարքային կազմի պարտադիր 
զինվորական ծառայության ենթակա 
զորակոչիկների վերաբերյալ կայացված 
որոշումների հաշվառման մատյան ձև 5

հատ

200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, ֆորզացը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով 
օֆսեթ թղթով,  ջերմասոսնձված բլոկը թանզիվով միացված կռնակին, կռնակը բումվինիլով` 6 սմ լայնությամբ, էջերի  հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում  

276
20---թ. ծնված քաղաքացիների 
այբբենական հաշվառման գիրք ձև 2

հատ

200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` N 5, կազմակողերը կազմարարական ստվարաթուղթ  1,5մմ հաստությամբ` պատված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, 
շապիկին տպագրություն, բլոկի և կազմակողի  միջև  ֆորզացը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, ջերմասոսնձված բլոկը թանզիվով միացված կռնակին, կռնակը գործվածքով` 6 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  
տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                                                      

277
Զորակոչիկների  անձնական գործի շապիկ 
/թղթապանակ/

հատ
Չափսը՝ 47,0x31,5սմ, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 23,5x31,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, պատրաստված   1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրզաց ստվարաթղթից, տպագրությունը միայն կազմի դիմերեսին, 
միագույն, օֆսեթ եղանակով, հայերեն: Կռնակը`  եռագիծ   ակոսումով



278 Զորահավաքային կարգագիր հատ
Չափսը` 10,0x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով,  երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում      

279 Ծանուցագիր հատ
Չափսը` 14,5x 20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                

280 Ուսումնասիրման թերթիկ ձև 6 հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

281
Հաշվառման ծառայողական քարտ, 
հայերեն

հատ
Չափսը` 25,0x14,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160 գ զանգվածով   օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում        

282
Նախազորակոչային տարիքի քաղաքացու 
զինվորական հաշվառման գրքույկ ձև 1

հատ
Չափսը` 16,8x12,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160 գ զանգվածով   օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում        

283 Հաշվառման ծանուցագիր ձև 20 հատ
Չափսը` 14,5x 20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                        

284 Կցագրման քարտ հատ
Չափսը` 14,5x 20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                        

285 Զորակոչիկի քարտ հատ
Չափսը` 29,7x42,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                        

286 Օբյեկտիվ զննության թերթիկ ձև 2 հատ
Չափսը` 29,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

287 Բնութագիր (զորակոչային) հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

288 Ինքնակենսագրություն (զորակոչային) հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

289 Տեխնիկայի հաշվառման քարտ հատ
Չափսը` 14,5x 20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                                                                          

290
Այբբենական քարտ, հայերեն, զինվորների 
և սերժանտների համար

հատ
Չափսը` 10,5x14,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

291
Այբբենական քարտ, հայերեն, սպաների 
համար

հատ
Չափսը` 14,6x 10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

292 Ծառայողական քարտ հայերեն հատ
Չափսը` 20,5x29,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

293
Եզրակացություն քաղաքացու առողջական 
վիճակի վերաբերյալ ձև 3

հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում        

294
Առողջական վիճակի հետազոտման ակտ 
ձև 4

հատ
Չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի  60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

295
Գաղտնի մասի պետի հատուկ հաշվառման 
մատյան, ձև 1

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված 
տասնչորս  մասերից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության   ապահովում                              

296
Աշխատասենյակների, չհրկիզվող 
պահարանների, դրանց բանալիների 
ընդունման-հանձնման մատյան, ձև 2

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:   Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 
2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում  

297
ՀԳ և Գ փաթեթների հաշվառման 
մատյան,ձև 4

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  
ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում: Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                  

298
ՀԳ և Գ փաստաթղթերի մուտքի 
հաշվառման մատյան, ձև 5

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

299
ՀԳ և Գ փաստաթղթերի ելքի հաշվառման 
մատյան, ձև 5

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

300
Կատարողի մոտ գտնվող փաստաթղթերի 
ցուցակ, ձև 7

հատ
20 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 20,5x29,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 1-ին ու 2-
րդ տարբեր էջերից և 3-րդ էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, 
մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում

301 Ցրիչ մատյան, ձև 9 հատ
50 թերթից,  չափսը` 20,5x14,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված` առաջին էջի շարունակական 
կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում, 
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                          

302
ՀԳ և Գ աշխատանքային տետրերի 
հաշվառման մատյան, ձև 10

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                          

303
ՀԳ և Գ փաստաթղթերի  անձնական 
հաշվառման մատյան, ձև 12

հատ
50 թերթից,  չափսը` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,կազմված` առաջին էջի շարունակական 
կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                           



304
ՀԳ և Գ փաստաթղթերի  բազմացման 
հաշվառման մատյան, ձև 13

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                            

305
Հատուկ կարևորության գաղտնի և ՀԳ 
գրքերի, մատյանների և արխիվային 
հաշվառման մատյան, ձև 15

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                            

306
ՀԳ և Գ հրամանների, 
կարգադրությունների և դիրեկտիվների 
հաշվառման մատյան, ձև 20

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                            

307
ՀԳ և Գ հրատարակությունների  և 
գծագրերի հաշվառման մատյան, ձև 23

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                            

308
Առաջին և երկրորդ ձևերի թույլտվության 
քարտերի հաշվառման մատյան,ձև 4

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված առաջին 
էջի շարունակական կրկնությունրց: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին վրակար  եղանակով` մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, 
հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                                 

309
ՀԳ և Գ փաստաթղթերի պատճենման 
հաշվառման մատյան,ձև 6

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` 
առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 
մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                            

310 Ներքին ցանկ հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                              

311
Հաշվառման քարտ/1-ին և 2-րդ ձևի 
թույլտվություն ունեցող անձանց/ ձև6

հատ
Չափսը` 14,5x10,5 սմ,  չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                              

312 Թույլտվության քարտ, ձև 2 հատ
Չափսը` 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 160գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական  ներկանյութի բավարար  օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                              

313

Սարքավորումների և փաստաթղթերի հ/մ 
журнфл учета апаратури и документации, 
находящихся у ответственного за работу с 
КД

հատ
100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  ռուսերեն, կազմված տասը 
տարբեր մասից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, կպցված  բլոկի կռնակին  վրակար  եղանակով`  մետաղալարով, կռնակը` բումվինիլով, 4 սմ 
լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում                              

314
Նվագախմբի շաբաթական 
պարապմունքների դասացուցակ

հատ
Չափսը` 42,0x59,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ  եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի  բավարար  օգտագործում, 
տեքստի ընթեռնելիության ապահովում             

315
Նվագախմբի  պարապմունքների 
հաշվառման մատյան 

հատ

50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված`  երկու 
թերթ 5,5x29,0սմ չափսի ձախ ծալվածքով հավելյալ  մասից /բացվածքը՝ 47,5x29,7/ և  5-րդ և 6-րդ էջերի  հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  կպցված  բլոկի 
կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի  
ընթեռնելիության ապահովում                

316
Նվագախմբի  կատարումների   
հաշվառման մատյան 

հատ
50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված երկու 
տարբեր մասերից` կրկնվող էջերով: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով թղթով, կպցված  բլոկի կռնակին մեջկար  եղանակով`  մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը  ծալված մամուլի 
մեջտեղում,  հանդիպակաց տողերի  ուղղաձիգ  համընկնում:  Տպագրական ներկանյութի   բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                                            

317 Քրեական գործերի գր/մ հատ

150 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ, տպագրությունը  1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,կազմված` առաջին 
և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` N 5, կազմակողերը ստվարաթուղթ  1,5մմ հաստությամբ`  պատված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթային թղթով, տպագրված միակողմ, 
բլոկի և կազմակողի  միջև  ֆորզացը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով,  բլոկը թելակար, կռնակը գործվածքով` 6 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  
բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                      

318 Նյութերի հաշվառման մատյան հատ

200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը` 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն,  կազմված` 
առաջին և վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը` տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով  քրոմէրզաց ստվարաթղթով, բլոկի և կազմակողի  միջև  ֆորզացը` 1 մ2 
մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթային թղթով, բլոկը թելակար կռնակը` բումվինիլով, 6 սմ լայնությամբ, էջերի  հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  բավարար   օգտագործում, տեքստի   
ընթեռնելիության   ապահովում     

319 Այբբենական մատյան հատ

200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը ` 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում` 2մմ,  տպագրությունը` 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ,  հայերեն, կազմված` առաջին և 
վերջին  դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից:  Կազմը` N 5,  կազմակողերը ստվարաթուղթ  1,5մմ հաստությամբ` պատված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, տպագրված միակողմ, բլոկի և 
կազմակողի  միջև  ֆորզացը` 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլոկը թելակար, կռնակը բումվինիլով` 6 սմ լայնությամբ, էջերի   հանդիպակաց  տողերի  ուղղաձիգ համընկնում:  Տպագրական  ներկանյութի  
բավարար   օգտագործում, տեքստի   ընթեռնելիության ապահովում                                  

1 Ամրակ մեծ տուփ Գրասենյակային մեծ ամրակներ` մետաղական, երկարությունը` 48 - 50մմ, լայնությունը` 9-12մմ: Մետաղալարի ընդհանուր երկարությունը` 16-18սմ, հաստությունը` առնվազն 1մմ: Տուփի մեջ` 100 հատ:
2 Ամրակ փոքր տուփ Գրասենյակային փոքր ամրակներ` մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, երկարությունը` 28-33մմ: Մետաղալարի ընդհանուր երկարությունը` 9-10սմ, հաստությունը` առնվազն 0,8մմ: Տուփի մեջ` 100 հատ:
3 Սեղմակ  մեծ հատ Մետաղական սեղմակ, լայնությունը՝ առնվազն 32 մմ:
4 Սեղմակ  միջին հատ Մետաղական սեղմակ, լայնությունը՝ առնվազն 25 մմ:
5 Սեղմակ փոքր հատ Մետաղական սեղմակ, լայնությունը՝ առնվազն 14 մմ:
6 Ասեղ հատ Մեծ ասեղ` մետաղյա, նախատեսված փաստաթղթերը կարելու համար, երկարությունը` 8-10սմ, հաստությունը` 2 -2,5 մմ:
7 Բաղադրանյութ (շտրիխ) հատ Ջնջիչ` գրվածքները ջնջելու, ծածկելու համար, սրվակով և վրձնով, առնվազն 20 մլ,, բավարար թանձրությամբ, որը կապահովի գրվածքի լիարժեք ծածկույթ:
8 Գծագրական թուղթ (վատման) հատ Թուղթ գծագրական աշխատանքների համար: Թերթերի չափերը` (840-860)x(600-640)մմ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 160-220գ:
9 Գծանշիչ (մարկեր) հատ Տարբեր գույնի, նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, ծայրի տրամագիծը 0,5 - 0,7 մմ:

10 Գունանշիչ (մարկեր)  հատ
Կապույտ, դեղին, կանաչ, վարդագույն (գույները՝ հավասարաչափ), նախատեսված է գրավոր տեքստերը, քարտեզները, պլակատներն ընդգծելու, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից տափակ ծայրով, ծայրի 
լայնությունը՝ 3-5մմ:

11 Գուաշ հատ
Նախատեսված նկարչական բնույթի աշխատանքների համար: Ներկերի հավաքածու 6 գույնից, ապակյա ամանիկներով կամ պլաստմասսե մածուկաշշիկներով, յուրաքանչյուրի զտաքաշը` 35-40 մլ,, ընդհանուր զտաքաշը՝ առնվազն 
210 մլ,, բավարար թանձրությամբ:

Գրենական պիտույքներ



12 Գրիչ գելային (1) հատ
Գրիչ գելային՝ կապույտ, սև կամ կարմիր միջուկով (համապատասխանաբար 70 %, 20%, 10%  քանակային համամասնությամբ), բարձրորակ, ըստ կոնստրուկտիվ կատարման` առանց շարժման մեխանիզմի, փակիչով: Միջուկի ծայրի 
տրամագիծը` առնվազն 0,5 մմ: Մատակարարելուց առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:

13 Գրիչ գելային (2) հատ
Գրիչ գելային միջուկով՝ կապույտ, սև կամ կարմիր, բարձրորակ, Uni-ball UB-200(08) կամ Uni-ball GEL IMPACT UM-153S կամ համարժեք, գրող մասի 0.8 մմ կամ 1.0 մմ տրամագծով, պատրաստված Airpiane-safe տեխնոլոգիայով: 
Իրանը սպիտակ կամ մոխրագույն, արծաթափայլ, կափարիչը՝ արծաթագույն կամ սև ամրակով, կափարիչի գլխամասը` կոնաձև, թանաքի գույնը նշող պլաստիկից ներդիրով: Ըստ կոնստրուկտիվ կատարման` առանց շարժման 
մեխանիզմի:

14 Գրիչ գնդիկավոր հատ
Գրիչ գնդիկավոր՝ կապույտ, սև կամ կարմիր միջուկով (համապատասխանաբար 70 %, 20%, 10%  քանակային համամասնությամբ), ըստ կոնստրուկտիվ կատարման` առանց շարժման մեխանիզմի, փակիչով: Միջուկի ծայրի 
տրամագիծը` առնվազն 0,5 մմ: Մատակարարելուց առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման:

15 Գրիչ գնդիկավոր հատ
Գրիչ գնդիկավոր՝ կապույտ, սև կամ կարմիր միջուկով (համապատասխանաբար 70 %, 20%, 10%  քանակային համամասնությամբ), ըստ կոնստրուկտիվ կատարման` առանց շարժման մեխանիզմի, եռանկյունաձև պատյանով: 
Միջուկի ծայրի տրամագիծը` առնվազն 0,7մմ: Մատակարարելուց առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման:

16 Դակիչ (միջին) հատ Դակիչ, իրանը և բանող մասերը` մետաղյա, թղթաթափոնը` հավաքող, ստորին փակոցը` պլաստմասսե, նախատեսված է առնվազն 12 հատ 80գր խտության թղթի թերթերը  դակելու համար, չափագրված քանոնով:
17 Դանակ գրասենյակային (մեծ) հատ Գրասենյակային մեծ  դանակ` թուղթ և ստվարաթուղթ  կտրելու  համար, պլաստմասսե պատյանով, սայրի լայնությունը առնվազն 18 մմ, սայրի երկարությունը՝ առնվազն 9սմ, հաստությունը՝ առնվազն 0,32 մմ:

18 Էմուլսիա  կգ
Պոլիվինիլացետատային հիմքով սոսինձ՝ թղթի, փայտանյութերի, ստվարաթղթի, երեսպատման սալիկների սոսնձման համար, ծախսը՝ 60 - 100 գր. քառ.մ, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի արտադրման օրից (հերմետիկ, 
5-35 ջերմաստիճանի պայմաններում): Ունի սոսնձման բարձր աստիճան, արագ կպչողականություն, ստեղծում է էլաստիկ սոսնձե կար:  Պոլիմերային տարայով, զտաքաշը՝ առնվազն 980 գր:

19 Թել   հատ Փաստաթղթերը կարելու համար, ամուր, խիտ հյուսվածքով, արհեստական մանրաթելից պատրաստված, գլանափաթեթով (կոճով), երկարությունը` առնվազ 90 մետր:
20 Թղթապանակ  (ֆայլ), հատ Թղթապանակ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթե, A4 ձևաչափի թղթերի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորությամբ, հաստությունը՝ առնվազն 50 մկր:

21 Թղթապանակ  ամրակով հատ
Թղթապանակ՝ որակյալ, ամուր պլաստիկից, ուղղահայաց ամուր մետաղյա ամրակով, նախատեսված A4 (210x297 մմ) չափսի առնվազն 20 հատ թղթերի տեղադրման համար: Ներսի մասի աջ կողմում՝ թղթերի ամրացման կամ 
տեղադրման հնարավորությամբ: Կռնակի բարձրությունը` 15-20 մմ:

22 Թղթապանակ (արագակար) հատ
Արագակար քրոմերզացից (կավճած ստվարաթղթե), ստվարաթուղթը՝ առնվազն 0,6 մմ հաստությամբ, A4 (210x297 մմ) ձևաչափով թղթի համար, առանց կափույրների, 100 թերթ ընդգրկելու հնարավորությամբ: Փաստաթղթերն 
ամրանում են մետաղյա արագակարով, որը փակցված է ներսի կողմից:

23 Թղթապանակ (կապերով ) հատ
Թղթապանակ քրոմերզացից (կավճած ստվարաթղթե), առնվազն 0,6 մմ հաստությամբ, A4 (210x297մմ) ձևաչափի թղթի  համար, կափույրներով և թելե կապերով, 100 թերթ ընդգրկելու հնարավորությամբ, թելերի երկարությունը` 15-
ական սմ:

24 Թղթապանակ կոշտ կազմով  հատ Թղթապանակ ռեգիստրատոր` 340 x 270մմ  չափերով, 70-80մմ կռնակի բարձրությամբ, ամրացման մետաղյա հարմարանքով: Կազմը՝ 2-4 մմ հաստությամբ ստվարաթղթից: Չափսերի թույլատրելի շեղումը՝ 3 %:

25 Թուղթ Ա-4 80գր                                                      կգ

Թուղթ չկավճած, A դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար: Ձևաչափը` A4 (210x297 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման 
սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը` համաձայն ISO 536 ստանդարտի` 80 գր/մ2, կոշտությունը MD` առնվազն 100, կոշտությունը CD` առնվազն 35, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն`169 CIE, 
հաստությունը` համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, անթափանցելիությունը` համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 95%, անհարթությունը` 120մլ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը`  4,0 % (+-
0,6%), երկկողմանի տպագրումից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրերի կորությունը չի թույլատրվում, Jam-Free ցուցանիշը` առնվազն 99.99%, (1 jam/10000 sheets): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային 
փաթեթավորմամբ` 500 թերթ, առանց շեղումների, 1 տուփի քաշը` առնվազն 2,5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված ստվարաթղթե արկղի մեջ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել 
ապրանքի որակի, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր:

26 Թուղթ A3 ֆորմատի 80 գր կգ

Թուղթ չկավճած, A դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար: Ձևաչափը` A3 (420x297 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման 
սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը` համաձայն ISO 536 ստանդարտի` 80 գր/մ2, կոշտությունը MD` առնվազն 100, կոշտությունը CD` առնվազն 35, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն`169 CIE, 
հաստությունը` համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, անթափանցելիությունը` համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 95%, անհարթությունը` 120մլ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը`  4,0 % (+-
0,6%), երկկողմանի տպագրումից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրերի կորությունը չի թույլատրվում, Jam-Free ցուցանիշը` առնվազն 99.99%, (1 jam/10000 sheets): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային 
փաթեթավորմամբ` 500 թերթ, առանց շեղումների, 1 տուփի քաշը` առնվազն 5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված ստվարաթղթե արկղի մեջ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել 
ապրանքի որակի, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր:

27 Թուղթ (միլիմետրային) մետր Թուղթ միլիմետրավանդակներով, գլանափաթեթով: Գլանափաթեթի լայնությունը` 878մմ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Թույլատրելի շեղումը՝ 0.1 %:

28 Մոմաթուղթ  (կալկա) մետր
Մոմաթուղթ (կալկա), 1 մ2 մակերեսի 40 գ զանգվածով, թափանցիկությունը` 45 %, խոնավությունը` 6 %, գլանափաթեթի երկարությունը` 20-40 մ, լայնությունը` 878 մմ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Բոլոր չափորոշիչների 
թույլատրելի շեղումը՝ 0.1 %:

29 Թուղթ ֆաքսի հատ Թուղթ ֆաքսի, գլանափաթեթված, լայնությունը` 210մմ, երկարությունը` 30մ: Թույլատրելի շեղումը` 0.1 %:
30 Պատճենահանման թուղթ հատ Թուղթ պատճենահանման համար, ածխածնային (կոպիրովկա), A4 (210x297)մմ ձևաչափի, սև կամ կապույտ գույնի, տուփով, մեկ տուփի մեջ՝ 100 հատ:
31 Նշումների թուղթ հատ Թուղթ նշումների համար, եզրերը՝ սոսնձված, կպչուն, դեղին գույնի, չափսը` 7,5 X 7,5սմ, թույլատրելի շեղումը՝ 0.1 %: թղթերի քանակը` առնվազն 100 հատ: 
32 Ծրար A-3 հատ Փոստային ծրարներ A3 ձևաչափի, ուղիղ կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը` 80 գ և ավելի, դեղին կամ սպիտակ գույնի, ինքնասոսնձվող: Փաթեթավորված 50 հատով:
33 Ծրար  A 4 հատ Փոստային ծրարներ A4 ձևաչափի, ուղիղ կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը` առնվազն 80 գ, ինքնասոսնձվող, դեղին կամ սպիտակ գույների: Փաթեթավորված 50 հատով:
34 Ծրար  A 5 հատ Փոստային ծրարներ A5 ձևաչափի, ուղիղ կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը` 80 գ և ավելի, ինքնասոսնձվող, դեղին և սպիտակ գույների: Փաթեթավորված 50 հատով:

35 Ծրար  A-6 հատ Փոստային ծրարներ A6 ձևաչափի, ուղիղ կափույրով, հասարակ, կափույրի ինքնակպչուն շերտով, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը` 80 գ և ավելի, ինքնասոսնձվող, դեղին կամ սպիտակ գույների: Փաթեթավորված 50 հատով:

36 Ծրար A 3 (անկյունային կափույրով ) հատ Փոստային ծրարներ A3 ձևաչափի, անկյունային  կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը` 80 գ և ավելի, դեղին գույնի, չթափանցող, կափույրը պատված սոսնձի շերտով:
37 Ծրար A 4 (անկյունային կափույրով ) հատ Փոստային ծրարներ A4 ձևաչափի, անկյունային  կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը` 80 գ և ավելի, դեղին գույնի,չթափանցող թղթից, կափույրը՝ պատված սոսնձի շերտով:
38 Ծրար A 5 (անկյունային կափույրով) հատ Փոստային ծրարներ A5 ձևաչափի, անկյունային  կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը` 80 գ և ավելի, դեղին գույնի, կափույրը՝ պատված սոսնձի շերտով:
39 Կարիչ միջին                     հատ Գրասենյակային կարիչ, առնվազն 20 թերթ 80գր խտության թղթի թերթերը մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար:

40 Կարիչի մետաղալարե կապեր (մեծ)  տուփ
Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով` N 3-1m,24/6, մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ, 80գր խտության թղթի առնվազն 20 թերթերը առանց դեֆորմացվելու կարելու համար, չժանգոտվող ծածկույթով 
մետաղից:

41 Կարիչի մետաղալարե կապեր (փոքր) տուփ
Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով` N10, մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ, /20x50/, 80գր խտության թղթի առնվազն 10 թերթերը առանց դեֆորմացվելու կարելու համար, չժանգոտվող ծածկույթով 
մետաղից:

42 Կարկին հատ Գծագրական կարկին, պատրաստված չժանգոտվող մետաղից, գլխիկի մեկը՝ մատիտով, մյուսը` ասեղով:

43 Կոճգամ տուփ
Կոճգամ մետաղյա, նախատեսված պատին կամ փայտե վահանակներին թուղթ փակցնելու համար, տուփի մեջ՝ առնվազն 50 հատ, պատված հակակոռոզիոն նյութով, կոճգամի գլխիկի տրամագիծը՝ 9-12մմ, ասեղի երկարությունը` 8-
10մմ:

44 Մատիտ  հասարակ սև հատ Մատիտ սովորական, սրվող, սև, կոշտությունը HB, միջուկը՝ որակյալ, չփշրվող, մատիտի երկարությունը` 17-19 սմ:
45 Մատիտ ապակու վրա գրելու համար հատ Մատիտ`  նախատեսված ապակու վրա գրելու համար, վառ գույների` դեղին, կանաչ, կարմիր, երկարությունը` 15-18 սմ:
46 Մատիտ գունավոր  12 գույն          տուփ Մատիտ գունավոր, սրվող, միջուկը՝ որակյալ, չփշրվող, տուփի մեջ առնվազն 12 գույն, մատիտի երկարությունը՝ 14-16սմ:
47 Մատիտ մեխանիկական հատ Մատիտ մեխանիկական զսպախցուկային, շարժման մեխանիզմով, բռնելու տեղը՝ ռեզինից, փոխարինվող միջուկի տրամագիծը` 0,7 մմ:
48 Գրաֆիտե միջուկ (գրիֆել) տուփ Միջուկներ՝ 0,7 մմ տրամագծով, առնվազն 5 սմ երկարությամբ, նախատեսված  մեխանիկական զսպախցուկային մատիտի համար, տուփի մեջ՝ 12 հատ, կոշտությունը՝ HB:

49 Մկրատ հատ
Մկրատ գրասենյակային, պլաստմասսայե բռնակով, մետաղյա սուր սայրերով, սայրերը՝ չժանգոտվող կարծր պողպատից, փայլուն մակերեսով, սայրերից յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ առնվազն 9 սմ, հաստությունը՝ առնվազն 1.5 
մմ։

50 Շտամպի բարձիկ տուփով հատ Թանաքով ներծծված բարձիկներ, դրոշմակնիքների համար, տուփով, տուփի չափսը` N2 (միջին):
51 Շտամպի թանաք հատ Թանաք կնիքի բարձիկի համար, ծավալը՝ առնվազն 30 մլ., կապույտ և սև գույների (ընդհանուր քանակի մեջ՝ համապատասխանաբար 70-30 % հարաբերակցությամբ):
52 Պլաստիլին տուփ Պլաստիլին, տուփի մեջ՝ առնվազն 5 գույն, առնվազն 110-120 գր ընդհանուր զտաքաշով:

53
Պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն 
փոքր

հատ Գլանափաթեթված կպչուն ժապավեն՝ 18-20 մմ լայնությամբ, ժապավենի երկարությունը՝ առնվազն 36մ:



54 Պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն մեծ հատ Գլանափաթեթված կպչուն ժապավեն՝ 46-52 մմ լայնությամբ, ժապավենի երկարությունը՝ առնվազն 100մ: 

55 Ռետին  հատ Ջնջոց` փափուկ ռետինից, նախատեսված մատիտով գրածները առանց հետքերի ջնջելու համար, երկարությունը` 4-6սմ,հաստությունը` 0,7-1,2սմ, լայնությունը` 1,4-2սմ: 
56 Սրիչ հատ Մետաղյա կամ պլաստմասսե սրիչ, նախատեսված գրաֆիտե մատիտներ սրելու համար, պահոցով, շեղբը` ամուր մետաղից, սրված:
57 Վրձին հատ Սովորական վրձին, նկարելու և սոսնձելու համար, վրձնածայրի լայնությունը՝ 3-8 մմ:

58 Տետր (12 թերթ) հատ
Ընդհանուր տետր, ՀՍՏ 323-2010, հավասարաչափ գծավոր և (կամ) քառակուսի: Թերթերի  թիվը` առնվազն 12: Տետրի կազմը` 120 գր. օֆսեթ թղթով, գունավոր տպագրություն, օգտագործողի տվյալները նշելու համար դաշտով, 
հետնմասում՝ ՀՀ զինված ուժերի օրհներգը, թերթերի թուղթը` օֆսեթային, 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով, սպիտակ, չափսը` 140-165 x 200-210 մմ, մեջկարված  մետաղյա ամրակալով, միջուկի տպագրությունը՝ երկկողմ գունավոր:

59 Տետր (40 թերթ) հատ
Ընդհանուր տետր, ՀՍՏ 323-2010, հավասարաչափ  գծավոր և (կամ) քառակուսի: Թերթերի  թիվը` առնվազն 40: Տետրի կազմը` 1մ2 մակերեսի 250 գ զանգվածով ֆուտբորդ թղթից, գունավոր տպագրություն, օգտագործողի 
տվյալները նշելու դաշտով, հետնմասում՝ ՀՀ զինված ուժերի օրհներգը, թերթերի թուղթը` օֆսեթային, 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով, սպիտակ, չափսը` 140-165 x 200-210 մմ, մեջկարված մետաղյա ամրակալով, միջուկի 
տպագրությունը՝ երկկողմ գունավոր: 

60 Տուշ հատ Սովորական տուշ` առնվազն 65 մլ ծավալով, կարմիր, կապույտ  և սև  գույների (ընդհանուր քանակի մեջ՝ համապատասխանաբար 10-20-70 % հարաբերակցությամբ), նախատեսված գծագրական աշխատանքների համար:

61 Ֆլոմաստեր տուփ Ֆլոմաստեր գործարանային փաթեթավորմամբ: Տուփի մեջ՝ առնվազն 6 գույն, յուրաքանչյուր ֆլոմայստերի երկարությունը՝ 12-15սմ, թանաքը՝ ջրային հիմքով, բավարար խտությամբ: Գրող մասի տրամագիծը` 2-3մմ:

62 Քանոն մետաղյա  (100) հատ
Քանոն ուղիղ, գծաբաժանումներով, երկարությունը 100սմ, լայնությունը՝ առնվազն 2.7 սմ, հաստությունը՝ առնվազն 1 մմ: Մետաղյա, ամուր, գծաբաժանումները` միլիմետրային և սանտիմետրային, գծաբաժանումները` հստակ 
տեսանելի:

63 Քանոն պլաստիկ հատ
Քանոն ուղիղ, գծաբաժանումներով, երկարությունը՝ 30սմ, հաստությունը՝ առնվազն 1.5 մմ, հարթ եզրերով, առանց շեղումների գծելու համար: Ամուր պլաստմասսե, գծաբաժանումները ` միլիմետրային և սանտիմետրային, 
գծաբաժանումները` հստակ տեսանելի:

64 Օրատետր հատ
Օրատետր հաջորդող տարվա համար` A5 կամ ավելի մեծ ձևաչափի, ամենօրյա  նշումների համար, միջուկը՝ թելակարված, կպցված կռնակին, առնվազն 120 թերթ, առնվազն 70 գր.-անոց օֆսեթ թղթից, տողանի, կազմը՝ առնվազն 
1.5 մմ հաստությամբ ստվարաթղթից, բումվինիլապատ կամ կաշվեպատ, բումվինիլի (կաշվի) և ստվարաթղթե մակերեսի արանքում՝ նուրբ սպունգային նյութ՝ փափկություն ապահովելու համար:  

65 Գրասեղանի օրացույց - նոթատետր հատ Օրացույց - նոթատետր սեղանի, հաջորդող տարվա 12 ամիսներով և օրերով, ամենօրյա նշումների  հարմարավետ տողերով,կռնակը կարված պլաստիկ զսպանակով:
66 Բարձիկ գրատախտակի հատ Ջնջիչ` բարձիկ, գրատախտակի մարկերով գրառումները ջնջելու համար, 10-15 սմ երկարությամբ, 5-10 սմ լայնությամբ, պլաստմասսե բռնիչով:
67 Մարկեր գրատախտակի հատ Նախատեսված գրատախտակի վրա գրառումների, ընդգծումների համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն ծայրով, առնվազն 3 գույների: Ծայրի հաստությունը 3-5մմ:
68 Թափանցիկ կազմ Ա - 4 հատ Թափանցիկ պոլիմերային կազմ A4 (210x297 մմ) ձևաչափի, նախատեսված պլաստիկ զսպանակով կարվող գործերի համար որպես կազմ: Հաստությունը՝ առնվազն 90 մկր:
69 Թղթյա կազմ Ա - 4 հատ Ստվարաթղթե կազմ A4 ձևաչափի, նախատեսված պլաստիկ զսպանակով կարվող գործերի համար, խտությունը՝ առնվազն 220 գր, գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ:
70 Պլաստիկ զսպանակ 14մմ հատ Պլաստիկ զսպանակ 14մմ տրամագծով, նախատեսված գործեր կարելու գործիքի համար:
71 Պլաստիկ զսպանակ 16մմ հատ Պլաստիկ զսպանակ 16մմ տրամագծով, նախատեսված գործեր կարելու գործիքի համար:
72 Պլաստիկ զսպանակ 17մմ հատ Պլաստիկ զսպանակ 17մմ տրամագծով, նախատեսված գործեր կարելու գործիքի համար:
73 Պլաստիկ զսպանակ 6մմ հատ Պլաստիկ զսպանակ 6 մմ տրամագծով, նախատեսված գործեր կարելու գործիքի համար:

74 Մետաղական կնիքներ հատ
Նախատեսված է գաղտնի պահոցները կապարակնքելու համար: Կնիքի տրամագիծը 18 - 20 մմ, բարձրությունը 5մմ, վերևի մասի տրամագիծը 7մմ, բարձրությունը 5մմ, վերևի մասում 2մմ տրամագծով հորիզոնական անցք, գծային 
չափերի թույլատրելի շեղումը 0.2մմ, պատրաստված է այլումինե համաձուլվածքից, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված էսքիզի, պատրաստվում են հայտը ստանալուց հետո ոչ ուշ քան տաս օրյա ժամկետում: Կնիքի 
կենտրոնական մասում հայելատիպ փորագրված է տվյալ կնիքի համարը, իսկ եզրամասում` ՀՀ ՊՆ զորամաս բառերը և զորամասի համարը:

75 Թուղթ քարտեզագրական կգ Թուղթ` հատուկ քարտեզագրական, Բ տեսակի: Նախատեսված տեղագրական քարտեզների տպագրության համար: Թերթերի չափերը` 45 x 50 սմ: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 85 գ: Թույլատրելի շեղումը` 0.1 %:

76
Թուղթ տպիչների համար/Դեկորատիվ 
ստվարաթուղթ/

հատ Թուղթ սադափագույն մակերեսային ծածկույթով, ոչ կավճապատ, համասեռ, հարթ մակերեսով, չափերը 720x1020մմ, խտությունը 285 գ/ք.մ: Թույլատրելի շեղումը` 0.1 %:

77 Ստվարաթուղթ /կարմիր/ հատ Ստվարաթուղթ կարմիր գույնի,1 մ2 մակերեսով ստվարաթղթի զանգվածը՝ 300-320գր: Նախատեսվաած է գաղտնի փաստաթղթեր  պարունակող թղթապանակի համար:
78 Թուղթ պլոտերի համար հատ Թուղթ գլանափաթեթով` նախատեսված պլոտեր սարքի համար: Գլանափաթեթի լայնությունը 914մմ, երկարությունը` 45,7մ: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 90 գր: Թույլատրելի շեղումը` 0.1 %:

79 Թուղթ Ա- 3 ֆորմատի 70գր տուփ

A3 չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 70 գ/մ2, A3 (210x297)մմ: Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ` 500 թերթ, 
պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին, խտությունը՝ համաձայն ISO 536 80գր/մ2, պայծառությունը` առնվազն 105%, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 
առնվազն 146CIE%, հաստությունը` համաձայն ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցելիությունը` համաձայն ISO 2471 առնվազն 93%, անհարթությունը` 220 մլ/րոպե-ից ոչ ավել, խոնավությունը` 3,5-4,5%, արխիվային պահպանման 
ժամկետը` առնվազն 150 տարի, օդի անցանելիությունը` 1700 մլն/րոպե, տոկսիկ թունավորությունը նորմայի սահմաններում ոչ ավել 95,3%, ֆենոլ ոչ ավել 0,0001մգ/մ3, ֆորմալդեգիդ ոչ ավել 0,0014մգ/մ3, երկկողմանի 
տպագրությունից կամ պատճենումից հետո փղթի եզրների կորությունը չի թույլատրվում, հետո անհրաժեշտ է ներկայացնել վերոհիշյալ մասնագրերը արտադրողի կողմից հավաստիացնող նամակ-գրություն պատվիրատուին: 
Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ ` ներկայացնել ապրանքի օրիգինալության հավաստագիր Certificate of origin:

80 Թուղթ կավճապատ SRA-3 300գր տուփ
Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկավճած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը` 171 (+-1) CIE ստանդարտով: SR A-3 300գր: Նախատեսված է գունավոր պատճենահանման և 
տպագրության համար: 320 x 450 մմ ձևաչափի: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 300գ,, 125 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է  ներկայացնել ապրանքի ծագման հավաստագիր: 
Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:

81 Թուղթ օֆսեթային 160գր կգ
Թուղթ սպառողական ձևաչափերի, չկավճած: Նախատեսված է գրելու, տպագրելու, գրասենյակային աշխատանքների համար: Թերթերի չափերը` 60 x 84 սմ,միատակ և երկտակ թերթերի համար: 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը` 
160գր, սպիտակությունը 88%-ից ոչ պակաս:Փաթեթավորված տուփերով, կամ թղթափաթեթով, յուրաքանչյուրում 250 թերթ: 

82
Թուղթ գունավոր պատճենահանման A-4 
90գր

տուփ
Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկավճած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը` 171 (+-1) CIE ստանդարտով: Նախատեսված  է  գունավոր պատճենահանման և տպագրության 
համար: A4 (210 x 297) մմ ձևաչափի, 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 90 գ, 500 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական 
բնութագրերին:

83
Թուղթ գունավոր պատճենահանման SR A-
3 120գր

տուփ
Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկավճած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը` 171 (+-1) CIE ստանդարտով: SR A-3 120 գր: Նախատեսված է գունավոր պատճենահանման և 
տպագրության համար: 320 x 450 մմ ձևաչափի: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 120գ,, 250 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է  ներկայացնել ապրանքի ծագման հավաստագիր: 
Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:

84
Թուղթ գունավոր պատճենահանման SR A-
3 200գր

տուփ
Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկավճած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը` 171 (+-1) CIE ստանդարտով: SR A-3 200գր: Նախատեսված է գունավոր պատճենահանման և 
տպագրության համար: 320 x 450 մմ ձևաչափի: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 200գ,, 250 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է  ներկայացնել ապրանքի ծագման հավաստագիր: 
Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:

85
Թուղթ գունավոր պատճենահանման Ա-4 
220գ

տուփ
Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկավճած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը` 171 (+-1) CIE ստանդարտով: Նախատեսված  է  գունավոր պատճենահանման և տպագրության  
համար: A4 (210x297) մմ ձևաչափի, 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 220 գ: Xerox  Colotech plus կամ նմանատիպ, 125 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant 
պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:

86
Թուղթ գունավոր պատճենահանման A-4 
300գր

տուփ 
Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկավճած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը` 171 (+-1) CIE ստանդարտով: Նախատեսված  է  գունավոր պատճենահանման և տպագրության  
համար: A4 (210x297) մմ ձևաչափի, 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 300 գ: Xerox  Colotech plus կամ նմանատիպ, 125 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant 
պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:

1 Տոներ Xerox WC -5019/5021 հատ Տոներ, ներկափոշի, սև գույնի, նախատեսված է Xerox 5019 պատճենահանման մեքենայի համար, տուփի մեջ` մեկ հատ, ներկափոշու պարունակությունը` 510 գրամ, պլաստմասսե տարայով: Part 006R001573 կամ համարժեք: 

2 Թմբուկ-քարթրիջ  WC 5019/5021 հատ Թմբուկ-քարտրիջ, նախատեսված է Xerox 5019 պատճենահանման մեքենայի համար: Part 013R00670 կամ համարժեք:

Նյութեր պահեստամասեր



3 Տոներ (WC 5890) տուփ
Տոներ, ներկափոշի, սև գույնի, նախատեսված է Xerox WC 5890 պատճենահանման մեքենայի համար: Լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու ներկափոշով տարաներից՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 55000 
հատ, 5% ծածկույթով A4 էջ տպագրելու ռեսուրսով, և մեկ տարայից՝ օգտագործված ներկափոշու համար: Part 013R01552 կամ համարժեք:

4 Տոներ քարթրիջ      K  (DC 252) տուփ
Տոներ-քարթրիջ , սև գույնի: Նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար, լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու հատ քարտրիջներից, ներկափոշու ընդհանուր 
պարունակությունը՝ առնվազն 1560 գրամ: Տուփը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Part 006R01449 կամ համարժեք:

5 Տոներ քարթրիջ     Y  (DC 252) տուփ
Տոներ-քարթրիջ , դեղին գույնի: Նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար, լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու հատ քարտրիջներից, ներկափոշու ընդհանուր 
պարունակությունը՝ առնվազն 1470 գրամ: Տուփը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Part 006R01450 կամ համարժեք: 

6 Տոներ քարթրիջ     M  (DC 252) տուփ
Տոներ-քարթրիջ  , կարմիր գույնի: Նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար, լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու հատ քարտրիջներից, ներկափոշու ընդհանուր 
պարունակությունը՝ առնվազն 1470 գրամ: Տուփը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Part 006R01451 կամ համարժեք: 

7 Տոներ քարթրիջ     C   (DC 252) տուփ
Տոներ-քարթրիջ , կապույտ գույնի: Նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար, լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու հատ քարտրիջներից, ներկափոշու ընդհանուր 
պարունակությունը՝ առնվազն 1470 գրամ: Տուփը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Part 006R01452 կամ համարժեք:

8 Թմբուկ- քարթրիջ սև  (DC 252) հատ Թմբուկ- քարթրիջ  սև, նախատեսված է Xerox DC 252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար: Part 013R00602 կամ համարժեք:
9 Թմբուկ -քարթրիջ գունավոր (DC 252) հատ Թմբուկ- քարթրիջ  գունավոր, նախատեսված է Xerox DC 252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար: Part 013R00603 կամ համարժեք:
10 DC 252 մեքենայի ֆյուզերի հանգույց հատ Ֆյուզերի հանգույց, նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար:
11 DC 252 մեքենայի դևելոպերի հանգույց հատ Դևելոպերի հանգույց, նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար:

12
Քաշող գլանակներ DC 252 մեքենայի 
համար

հատ Ռետինե գլանակներ, նախատեսված Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի թղթադարանից առաջնահերթ թուղթը մատակարարելու համար համար:

13 Տոներ Xerox VERSANT 80 K սև    հատ
Տոներ-քարթրիջ սև գույնի, 6R1642 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, էջի 7,5% ծածկույթի դեպքում` առնվազն 20000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, գործարանային 
փակ տուփով,  արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը առնվազն 2 տարի:

14 Տոներ Xerox VERSANT 80 C կապույտ  հատ
Տոներ-քարթրիջ կապույտ գույնի, 6R1643 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, էջի 7,5% ծածկույթի դեպքում` առնվազն 22000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, 
գործարանային փակ տուփով,  արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը առնվազն 2 տարի:

15 Տոներ Xerox VERSANT 80 M կարմիր  հատ
Տոներ-քարթրիջ կարմիր գույնի, 6R1644 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, էջի 7,5% ծածկույթի դեպքում` առնվազն 21000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, 
գործարանային փակ տուփով,  արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը առնվազն 2 տարի:

16 Տոներ Xerox VERSANT 80 Y դեղին      հատ
Տորներ-քարթրիջ դեղին գույնի, 6R1645 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, էջի 7,5% ծածկույթի դեպքում` առնվազն 22000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, 
գործարանային փակ տուփով,  արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը առնվազն 2 տարի:

17
Թմբուկ  013R 00674 Drum module  Xerox 
Versant  80

հատ
Թմբուկ-քարթրիջ 013R00674, 13R674 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, առնվազն 348000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, գործարանային փակ տուփով, 
արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ:

18 2-nd BTR Xerox Versant  80 հատ Versant  80 մեքենայիգլանակի հանգույց` նախատեսված է տպագրությունը թղթի մակերևույթին փոխանցելու համար :

19
Տոներ քարթրիջ սև  26K  006R01701  
Altalink C 8030   

հատ
Տոներ-քարթրիջ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի համար, 006R01701 կամ 006R01697 կամ համարժեք, առնվազն 26000 A4 էջ մեկկողմանի տպագրության ռեսուրսով 5% ծածկույթի դեպքում 
(ISO/IEC 19752), ներկափոշին սև գույնի, տուփի վրա տպագրված քաշը` 622 գրամ կամ ավել, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպան, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink 
C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող ցուցանիշներին:

20
Տոներ քարթրիջ դեղին 15K 006R01702  
Altalink C 8030 

հատ
Տոներ-քարթրիջ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի համար, 006R01704 կամ 006R01700 կամ համարժեք, էջի 5% ծածկույթի դեպքում`  (ISO/IEC 19752) առնվազն 15000 A4 ձևաչափի էջ 
տպագրման ռեսուրսով, ներկափոշին դեղին գույնի, տուփի վրա տպագրված քաշը` 356 գրամ կամ ավել, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպան, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink 
C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող ցուցանիշներին:

21
Տոներ քարթրիջ կարմիր 15K 006R01703 
Altalink C 8030 

հատ
Տոներ-քարթրիջ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի համար, 006R01703 կամ 006R01699 կամ համարժեք, էջի 5% ծածկույթի դեպքում`  (ISO/IEC 19752) առնվազն 15000 A4 ձևաչափի էջ 
տպագրման ռեսուրսով, ներկափոշին կարմիր գույնի, տուփի վրա տպագրված քաշը` 351 գրամ կամ ավել, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպան, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink 
C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող ցուցանիշներին:

22
Տոներ քարթրիջ կապույտ 15K 006R01704 
Altalink C 8030 

հատ
Տոներ-քարթրիջ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի համար, 006R01702 կամ 006R01698 կամ համարժեք, էջի 5% ծածկույթի դեպքում`  (ISO/IEC 19752) առնվազն 15000 A4 ձևաչափի էջ 
տպագրման ռեսուրսով, ներկափոշին կապույտ գույնի, տուփի վրա տպագրված քաշը` 352 գրամ կամ ավել, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպան, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink 
C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող ցուցանիշներին:

23
Ֆոտո թմբուկ 125K 013R00662 Altalink C 
8030          

հատ
Ֆոտո թմբուկ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030 մեքենայի համար, առնվազն 125000 էջ տպագրման ռեսուրսով, 013R00662 կամ համարժեք, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink 
C8030 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող ցուցանիշներին:

24 Լամինացման թաղանթ  A-3 հատ Լամինացման թաղանթ, նախատեսված է պոլիգրաֆիական արտադրանքի ձևավորման համար: Անգույն, թափանցիկ, չափսը՝ A-3, խտությունը (հաստությունը)՝ առնվազն 125 մկմ, տիպը` փայլուն:
25 Լամինացման թաղանթ  A-4 հատ Լամինացման թաղանթ, նախատեսված է պոլիգրաֆիական արտադրանքի ձևավորման համար: Անգույն, թափանցիկ, չափսը՝ A-4, խտությունը (հաստությունը)՝ առնվազն 125 մկմ, տիպը` փայլուն:

26 Ներկ   Riso SF 9350 հատ
Ներկ, առնվազն 1000 մլ սև գույնի համապատասխան թանաք պարունակող պլաստիկ տարայով, նախատեսված Riso SF9350 մեքենայի մեջ տեղադրելու համար, մակնշված է Riso SF9350 մակնշմամբ, պետք է համապատասխանի 
Riso SF9350 մեքենայի տեխնիկական պահանջներին:

27 Մաստեր թաղանթ Riso SF 9350 հատ Մաստեր-թաղանթ, նախատեսված Riso- SF9350 մեքենայի համար, պարունակում է առնվազն 220 կադր, մակնշված է RISO SF9350 մակնշմամբ, պետք է համապատասխանի Riso SF9350 մեքենայի տեխնիկական պահանջներին:

28 Ջերմասոսինձ կգ
Ջերմասոսինձ, նախատեսված է ջերմասոսնձող մեքենայով գրքի միջուկի և կազմի սոսնձման համար: Գույնը` սպիտակադեղնավուն, աշխատանքային ջերմաստիճանը` 165/180 ցելսիուսի աստիճան, հոսունությունը` 3500/165 և 
2000/180 մպա, կպչելու ժամանակը 1 րոպե, հալչելու ջերմաստիճանը` 78 ցելսիուսի աստիճան:

29
Ջերմափոխանցվող փայլաթիթեղ 
դրոշմման համար

հատ
Փայլաթիթեղ նախատեսված թղթյա, ստվարաթղթյա, կաշվե և այլ մակերեսների վրա տաք դաջման համար, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի հոլոգրաֆիկ հայելային, պատկերով, պատկերի կետայինությունը առնվազն` 800DPI, զինանշանի 
չափսերը ըստ պատվիրատուի նախնական պահանջի, գլանափաթաթված, լայնությունը` առնվազն` 640մմ, երկարությունը` առնվազն` 120մ, գույնը` հոլոգրաֆիկ ոսկեգույն, կամ հոլոգրաֆիկ արծաթագույն` ըստ պատվիրատուի 
պահանջի: Թիթեղի դաջման (արտատպման) ջերմաստիճանը` 90-100 C

1 Պատճենման մեքենա Xerox WC -5019/5021 հատ

Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Xerox WC 5021 կամ նմանատիպ, լազերային A-3 ձևաչափի,  միագույն, իրականացնում է տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում,  հիշողությունը 128 մբ , ունի USB-2.0 մուտք, օգտագործվող 
թղթի խտությունը 60-110 գր, ստանդարտ մատուցող դարակների ծավալը 350 թերթ, ստանդարտ ելքի դարակիի ծավալը 250 թերթ, պատճենման  լուծաչափը (խտությունը)  600x600 dpi,  առաջին էջի ելքը պատճենահանման 
դեպքում 7.5 վրկ, մեկամսյա աշխատանքների առավելագույն ծավալը 20000 թերթ, տապատճենման արագությունը մինչև 20 էջ/րոպե A4 ձևաչափի և մինչև 10 էջ/րոպե A3 ձևաչափի թղթի համար: Օգտագործվող ներկափոշին մեկ 
կոմպոնենտային (առանց դեվելոպեռի, պարունակում է Drum Unit (օգտագործողի ուժերով արագ փոխարինվող թմբուկի հանգույց) Լոգիստիկ չափսերը 770x800x1310 մմ: Պահանջվում է առնվազն 240000 պատճենի երաշխիք: 
Հոսանքի սնուցումը` AC 220-250 V, 50-60 Hz:

2 Դրոշմող մեքենա հատ
Դրոշմող մեքենա նախաատեսված փայլաթիթեղը կաշվե և այլ մակերեսների վրա տաքությամբ և ճնշումով դրոշմելու համար: Դրոշմման նվազագույն մակերեսը` 297x210մմ, ջերմաստիճանը կարգավորվող սկսած 90 ցելսիուսից, 
մինչև 180 ցելիսիուս հնարավորությամբ սնուցումը` 220վ, 50-60 հերց, գործարանային փաթեթավորմամբ

3 Թուղթ ոչնչացնող սարք  IDEAL  2445 հատ
Թուղթ ոչնչացնող սարք, IDEAL 2445 C/C կամ համարժեք: Թղթաբեկորի չափսերը` 2x15 մմ, մինչև  8-10 հատ միաժամանակ ոչնչացման ենթակա A-4 ձևաչափի 80գր թղթերի համար, անվտանգության մակարդակը 5-րդ, ընդունող 
պատուհանի լայնությունը 24 սմ, կտրման արագությունը` 0,1 մ/վ, կուտակիի ծավալը 35 լիտր: Չափսերը՝ 635x395x291 մմ: Պահանջվում է առնվազն մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Հոսանքի սնուցումը` AC 220-250 V, 50-60 Hz: 
Ցուցանիշների թույլատրելի շեղումը՝ 0.1%:

Վարչական արքավորումներ
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