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«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն 

սահմանադրական օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ՝ նոր 18.2-րդ կետով. 

«18.2) Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին 
Ազգային ժողովի որոշումը, որի հիման վրա նշանակված հանրաքվեի անցկացումը 

«Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով կասեցվել է, ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին հարցը.»: 

Հոդված 2. Օրենքի 86-րդ հոդվածի  

1) 2-րդ մասում «ուղարկում է Սահմանադրական դատարան» բառերից հետո լրացնել 

«` Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի սահմանադրականությունը 

Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին համապատասխանության 

տեսանկյունից գնահատելու համար» բառերը. 

2) 3-րդ մասում «Սահմանադրական դատարանը» բառերից հետո լրացնել 

«Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի սահմանադրականությունը 

Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին համապատասխանության 
տեսանկյունից գնահատելիս» բառերը.  

3) 4-րդ մասում «Սահմանադրական դատարանը» բառերից հետո լրացնել 

«Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի սահմանադրականությունը 

Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին համապատասխանության 

տեսանկյունից գնահատելիս» բառերը, իսկ «նրա որոշումը ստանալուց հետո» 

բառերը փոխարինել «նրա որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո» բառերով: 

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 107.1-ին հոդվածով. 



«Հոդված 107.1. Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու 

մասին Ազգային ժողովի որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 

նախագիծը  ներկայացնելու և քննարկելու կարգը 

1. Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին 

Ազգային ժողովի որոշումը, որի հիման վրա նշանակված հանրաքվեի անցկացումը 
«Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով կասեցվել է, ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու իրավունք 

ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը կամ Կառավարությունը: 

2. Նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվում և շրջանառության մեջ է 

դրվում ընդհանուր կարգով՝ մինչև ռազմական կամ արտակարգ դրության ավարտը: 

Արտակարգ կամ ռազմական դրությունն ավարտվելու դեպքում նախագիծը 

շրջանառությունից հանվում է: 

3. Սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով ընդունված 

Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվում պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 

առնվազն երկու երրորդով: 

4. Սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով ընդունված 

Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 

ժողովի որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվում պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 

առնվազն երեք հինգերորդով: 

5. Ազգային ժողովի նախագահը Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը 

հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային ժողովի որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Ազգային ժողովի որոշումն ստորագրում և հրապարակում է անհապաղ: 
Հոդված 4. Օրենքի 102-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր 4.1 կետով. 

«4.1) Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին 

Ազգային ժողովի որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 

նախագիծը՝ ռազմական կամ արտակարգ դրությունն ավարտվելու դեպքում.»: 

Հոդված 5. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրը: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 «ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Հոդված 1. Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2016 թվականի 

դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 38-րդ հոդվածի 3-

րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 18.2-րդ կետով. 

«18.2) Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին 

Ազգային ժողովի որոշումը, որի հիման վրա նշանակված հանրաքվեի անցկացումը 

«Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով կասեցվել է, ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին հարցը.»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 86-րդ հոդվածում ի՝ 

1) 2-րդ մասում «ուղարկում է Սահմանադրական դատարան» բառերից հետո 

լրացնել «` Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 

սահմանադրականությունը Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին 

համապատասխանության տեսանկյունից գնահատելու համար» բառերը.4-րդ 

մասում «նրա որոշումը ստանալուց հետո» բառերը փոխարինել «նրա որոշումն ուժի 

մեջ մտնելուց հետո» բառերով. 

2) 3-րդ մասում «Սահմանադրական դատարանը» բառերից հետո լրացնել 

«Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 

սահմանադրականությունը Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին 

համապատասխանության տեսանկյունից գնահատելիս» բառերը. 

3) 4-րդ մասում «Սահմանադրական դատարանը» բառերից հետո լրացնել 

«Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 

սահմանադրականությունը Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին 

համապատասխանության տեսանկյունից գնահատելիս» բառերը, իսկ «նրա 



որոշումը ստանալուց հետո» բառերը փոխարինել «նրա որոշումն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո» բառերով 

2) լրացնել նոր` 8-րդ մաս. 

«8. «Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

նախատեսված դեպքում պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը 

կարող է ներկայացնել Ազգային ժողովի կողմից Սահմանադրության փոփոխությունների 
նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որը Կանոնակարգի 100-րդ և 101-րդ հոդվածներով 

սահմանված կարգով Ազգային ժողովի նիստում քննարկվում, ընդունվում է. 

1) Սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 1-ին մասով ընդունված որոշման 

դեպքում պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու 
երրորդով, 

2) Սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ընդունված որոշման 

դեպքում պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք 

հինգերորդով:»: 

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 107.1-ին հոդվածով. 

«Հոդված 107.1. Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու 

մասին Ազգային ժողովի որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 

նախագիծը  ներկայացնելու և քննարկելու կարգը 

6. Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին 

Ազգային ժողովի որոշումը, որի հիման վրա նշանակված հանրաքվեի անցկացումը 

«Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով կասեցվել է, ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու իրավունք 

ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը կամ Կառավարությունը: 

7. Նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվում և շրջանառության մեջ է 

դրվում ընդհանուր կարգով՝ մինչև ռազմական կամ արտակարգ դրության ավարտը: 

Արտակարգ կամ ռազմական դրությունն ավարտվելու դեպքում նախագիծը 

շրջանառությունից հանվում է: 

8. Սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով ընդունված 

Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 

ժողովի որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվում պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 
առնվազն երկու երրորդով: 



9. Սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով ընդունված 

Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 

ժողովի որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվում պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 

առնվազն երեք հինգերորդով: 
10. Ազգային ժողովի նախագահը Սահմանադրության փոփոխությունների 

նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային ժողովի որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին Ազգային ժողովի որոշումն ստորագրում և հրապարակում է անհապաղ: 

Հոդված 4. Օրենքի 102-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր 4.1 կետով. 

«4.1) Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին 

Ազգային ժողովի որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 

նախագիծը՝ ռազմական կամ արտակարգ դրությունն ավարտվելու դեպքում.»: 

Հոդված 2 5. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

oրը: 

 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-539-31.03.2020-ՊԻ-011/1), «ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽ,ՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-5391-31.03.2020-ՊԻ-011/1) ԵՎ «ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-5392-

31.03.2020-ՊԻ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, 
լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունները 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 

1․ Հեղինակ «Հանրաքվեի 
մասին» 
սահմանադրական 
օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու 
մասին» 
սահմանադրական 
օրենքի նախագիծ 

1․ Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1․1 
կետի առաջին նախադասությունից 
հետո ավելացվել է հետևյալ 
նախադասությունը․ ««ԱՅՈ» կամ 
«ՈՉ» քարոզչության կողմերի 
դիմումների հիման վրա 
Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովը թույլ է տալիս 
հիմնադրամից վճարումներ 
կատարել մինչև հանրաքվեի 
կասեցումը կատարված 
գործարքների համար»: 

2․ Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1․3 
կետի վերջում ավելացվել է հետևյալ 
նախադասությունը․ 
«Հիմնադրամներում մնացած 
միջոցները չօգտագործելու դեպքում 
մնացած միջոցները փոխանցվում են 
պետական բյուջե»։ 

3. Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1․4 
կետի «ռազմական կամ արտակարգ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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դրության պատճառով չանցկացված 
հանրաքվեի կազմակերպման 
նպատակով Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 
կայացրած բոլոր իրավական 
ակտերն իրավունքի ուժով ուժը 
կորցնում են» բառերը փոխարինվել 
են «ընտրական հանձնաժողոներն ու 
իրավասու մարմինները ըստ 
անհրաժետության ուժը կորցրած են 
ճանաչում ռազմական կամ 
արտակարգ դրության պատճառով 
չանցկացված հանրաքվեի 
կազմակերպման նպատակով 
ընդունված ենթաօրենսդրական 
իրավական ակտերը» բառերով։  

 

2. Պատգամավոր՝  

 

Աննա Կարապետյան 

«Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» 
սահմանադրական 
օրենքում 
փոփոխություն և 
լրացումներ 
կատարելու մասին 
սահմանադրական 
օրենքի նախագիծ 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի 

կանոնակարգ» 2016 թվականի 

դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն 

սահմանադրական օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 38-րդ հոդվածի 
3-րդ մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ՝ նոր 18.2-րդ 

կետով. 

«18.2) Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծը 

հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 

ժողովի որոշումը, որի հիման վրա 

նշանակված հանրաքվեի 

անցկացումը «Հանրաքվեի մասին» 

սահմանադրական օրենքով 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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սահմանված կարգով կասեցվել է, 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

հարցը.»: 

Հոդված 2․ 

3) լրացնել նոր` 8-րդ մաս. 

«8. «Հանրաքվեի մասին» 

սահմանադրական օրենքի 6-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասով 

նախատեսված դեպքում 

պատգամավորների ընդհանուր թվի 

առնվազն մեկ քառորդը կարող է 

ներկայացնել Ազգային ժողովի 

կողմից Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծը 

հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ 
որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին Ազգային ժողովի որոշման 

նախագիծ, որը Կանոնակարգի 100-

րդ և 101-րդ հոդվածներով 

սահմանված կարգով Ազգային 

ժողովի նիստում քննարկվում, 

ընդունվում է. 

3) Սահմանադրության 

202-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով ընդունված 

որոշման դեպքում 
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պատգամավորների 

ընդհանուր թվի 

ձայների առնվազն 

երկու երրորդով, 

4) Սահմանադրության 

202-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասով ընդունված 

որոշման դեպքում 
պատգամավորների 

ընդհանուր թվի 

ձայների առնվազն 

երեք հինգերորդով:»: 

Հոդված 3․ Օրենքը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ՝ նոր 107.1-ին 
հոդվածով. 

«Հոդված 107.1. 

Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծը 

հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 

ժողովի որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին Ազգային ժողովի 

որոշման նախագիծը  ներկայացնելու 

և քննարկելու կարգը 

11. Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծը 

հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 



 10
ժողովի որոշումը, որի հիման վրա 

նշանակված հանրաքվեի 

անցկացումը «Հանրաքվեի մասին» 

սահմանադրական օրենքով 

սահմանված կարգով կասեցվել է, 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ 

ներկայացնելու իրավունք ունեն 
պատգամավորների ընդհանուր թվի 

առնվազն մեկ քառորդը կամ 

Կառավարությունը: 

12. Նախագիծն Ազգային 

ժողովի քննարկմանը ներկայացվում 

և շրջանառության մեջ է դրվում 

ընդհանուր կարգով՝ մինչև 

ռազմական կամ արտակարգ 

դրության ավարտը: Արտակարգ 
կամ ռազմական դրությունն 

ավարտվելու դեպքում նախագիծը 

շրջանառությունից հանվում է: 

13. Սահմանադրության 

202-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված կարգով ընդունված 

Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծը 

հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշումն ուժը կորցրած է 
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ճանաչվում պատգամավորների 

ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 

երկու երրորդով: 

14. Սահմանադրության 

202-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված կարգով ընդունված 

Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծը 
հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 

ժողովի որոշումն ուժը կորցրած է 

ճանաչվում պատգամավորների 

ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 

երեք հինգերորդով: 

15. Ազգային ժողովի 

նախագահը Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծը 

հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին Ազգային ժողովի 

որոշումն ստորագրում և 

հրապարակում է անհապաղ: 

Հոդված 4․ Օրենքի 102-րդ հոդվածի 

1-ին մասը լրացնել նոր 4.1 կետով. 

«4.1) Սահմանադրության 
փոփոխությունների նախագիծը 

հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 
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ժողովի որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին Ազգային ժողովի 

որոշման նախագիծը՝ ռազմական 

կամ արտակարգ դրությունն 

ավարտվելու դեպքում.»: 

 
3․ 

Հեղինակ «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» 
սահմանադրական 
օրենքում 
փոփոխություն և 
լրացումներ 
կատարելու մասին 
սահմանադրական 
օրենքի նախագիծ 

Հոդված 2․ Օրենքի 86-րդ 

հոդվածում ի՝ 

4) 2-րդ մասում «ուղարկում է 

Սահմանադրական 

դատարան» բառերից 

հետո լրացնել «` 

Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

նախագծի 

սահմանադրականությունը 

Սահմանադրության 

անփոփոխելի 

հոդվածներին 

համապատասխանության 

տեսանկյունից 

գնահատելու համար» 

բառերը.4-րդ մասում «նրա 

որոշումը ստանալուց հետո» 

բառերը փոխարինել «նրա 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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որոշումն ուժի մեջ մտնելուց 

հետո» բառերով. 

5) 3-րդ մասում 

«Սահմանադրական 

դատարանը» բառերից 

հետո լրացնել 

«Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

նախագծի 

սահմանադրականությունը 

Սահմանադրության 

անփոփոխելի 

հոդվածներին 

համապատասխանության 

տեսանկյունից 

գնահատելիս» բառերը. 

6) 4-րդ մասում 

«Սահմանադրական 

դատարանը» բառերից 

հետո լրացնել 

«Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

նախագծի 

սահմանադրականությունը 

Սահմանադրության 
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անփոփոխելի 

հոդվածներին 

համապատասխանության 

տեսանկյունից 

գնահատելիս» բառերը, 

իսկ «նրա որոշումը 

ստանալուց հետո» 

բառերը փոխարինել «նրա 

որոշումն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո» բառերով 

 

4․ Հեղինակ  «Հանրաքվեի 
մասին» 
սահմանադրական 
օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու 
մասին» 
սահմանադրական 
օրենքի նախագիծ 

Իրականացվել են տեխնիկական 
բնույթի փոփոխություներ՝ (տես 
տեղեկանքը) 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

 

 

 

 


