
 նայթւորարախան իթյւոկաշմ ՀՀ  
 1102                                                                                ծավտատսահ վոեջւոյբ նակատեպ ինակավթ

 ըմւոխշաբ իրենմւոցակտահ նիյատեջւոյբ  
իրերգարծ ղովրովասնանիֆ տսը  

     

 ինատսայաՀ<< նյաձամաՀ                                                               >>նիսամ իեջւոյբ նակատեպ ինակավթ 1102 նայթւոտեպարնաՀ
12 իրեբմետկեդ .թ 0102 ցիմղոկ իվողոժ նիյագզԱ ՀՀ ծավնւոդնը( իքներօ ՀՀ -                                                                        ՝)նի                                                

՝նե նրենմւոցակտահ ծավտատսահ վոեջւոյբ նակատեպ ինակավթ 1102 նայթւորարախան իթյւոկաշմ ՀՀ  

     նիժաԲ  բմւոԽ  սաԴ   նամգրակասադ նակառածրոգ իրեսխած նիյատեջւոյԲ
ղովրովասնանիֆ ,իրեսադ և իրեբմխ ,իրեննիժաբ                                                                                                                    

ըրենմւոնավնա իրերգարծ  

 ըրամւոԳ
/  րազահ

/մարդ  

10    
  

  ,ՐԵՆՆՒՈՅԹՒՈՅԱՌԱԾ ՆԻՅԱՐՆԱՀ ԻԹՅՒՈՆԲ ՐՒՈՆԱՀԴՆԸ
`մւովթ դյա  5.52723  

10  

  

 և րիդսներՕ  նակատեպ ,րեննիմրամ րիդածրոգ
 նիյատեջւոյբակրահ և նակասնանիֆ ,մւորավառակ

               ,րեննւոյթւորեբարահ նիքատրա ,րեննւոյթւորեբարահ
 `մւովթ դյա  5.52723  

10  մւորավառակ նակատեպ ,րեննիմրամ րիդածրոգ և րիդսներՕ                                                         ,
 `մւովթ դյա  5.52723  

 .40  նամրավառակ նակատեպ ,նայթւոնախշի րիդածրոԳ
 իրեննիմրամ նամրավառակ նիյաքծարատ և նակատեպարնահ

/վոսամ իրեմզակատախշա իրենրարախան/ մւոնապհապ  5.52723  
80      `մւովթ դյա   ,ՆՈՐԿ ՎԵ ԹՅՒՈԿԱՇՄ ,ՏՍԻԳՆԱՀ  8.7832208  

20    `մւովթ դյա  ,րեննւոյթւոյառած նիյաթւոկաշՄ  8.9510437  
10  րեննարադարԳ  8.573098  

 .20                                                             րեննւոյթւոյառած նիյանարադարԳ  6.350128  
 .30  և նամռավշահ ,նամցնարգ իրեննւոյթւոկարատարՀ

                    րեննւոյթւոյառած նակատիգանետամ  7.06485  
 .40 մւորեննարադարգ րենմւորդրեՆ  5.16801  

20  րենհարսացւոց և րեննարագնաԹ  5.6638511  
 .20 րենսեդնահացւոց և րեննւոյթւոյառած նիյանարագնաԹ                                                             5.6638511  

30                                     րեննորտնեկ  ,րենբմւոկա  ,րենտ իթյւոկաշՄ  4.96082  
 .20 մւոպրեկամզակ իցնամաժ տազա և իթյւոկաշմ նիյաքնյամաՀ                                                                                                                                                              4.96082  

40  րեննւոյթւոպրեկամզակ նիյաթւոկաշմ լյԱ  8.413211  
 .20 նակավտակեղեՏ -  և նակածւոլրեվ  նամկեզարի նիյարնահ

րեննւոյթւոյառած  3.65844  
 .30  և իրենթյւոդնավա նայթւոծրոգածղետս նակադրվողոԺ

մւոնապհապ իտսեվրաղոժ  2.53743  



 .40 րեննւոյթւոյառած նայթւոննքաձրոփ իրենքեժրա նիյաթւոկաշՄ  3.32723  
50  տսեվրԱ  8.3339614  

 .20  իտսեվրա նիյատելաբ և նիյարեպՕ  րենմւոցայակրեն  6.912376  
 .30                                                                           րենմւոցայակրեն իտսեվրարետաթ նակաիմեդակա նիյագզԱ                9.526962  
 .40 մւոցանակարի իրենմւոռացոջիմ նիյաթւոկաշՄ                                                                                             1.337358  
 .80 րենմւոցայակրեն նակարետաԹ  5.353269  
 .90 րենգրեմահ իտսեվրարապ և իտսեվրատշժարԵ  7.104019  
 .31 005 նայթւորգապտ նակակյաՀ -  ծավրիվն նիկայմա

մւոցանակարի իրենմւոռացոջիմ  0.000005  
60  աիֆարգոտամենիԿ  3.844036  

 .10                                                               նւոյթւորդատրա իրենրակնոնիԿ  4.848744  
 .20                                           մւոցանակարի իրերգարծոնիկ նիյագզԱ  2.617131  
 .30 ոնիԿ - ոտոֆ -                                              րեննւոյթւոյառած նամնապհապ իւոծաքավահ ոնոֆ  5.5327  
 .40  >>նորտնեկոնիկ նիյագզա ինատսայաՀ<< րենմւորդրեՆ

ԿԱՈՊ - մւո  0.8017  
 .50 մւոցանակարի իրերգարծոնիկ նակարգարեվավատսաՓ  2.04563  

70   և մւոնգնակարեվ իրենքեժրա նիյաթւոկաշմ և իրեննաձրաշւոՀ
  մւոնապհապ  2.152153  

 .20  նակատոզատեհատիգ նայթւոգնառաժ նիյաթւոկաշմամտաՊ
րենքնատախշա  2.11976  

 .30 մւոնգնակարեվ և մւոգորոնարեվ իրեննաձրաշւոՀ  0.000512  
 .40  իկաճիվ նակակինխետ իրեննաձրաշւոՀ գնիրոտինոմ  0.0438  

 .50  նիյաթւոկաշմամտապ նակակյահ նւոյթւոցկաջԱ
 ընամրգարեվավ իրեննաձրաշւոհ  0.00006  

30  
  

 և նամկաձրառեհ իրենմւոդրողահատսւոռեհ և ոիդաՌ
`մւովթ դյա  ,րեննւոյթւոյառած նակաչկարատարհ  0.200314  

10  րենմւոդրողահոիդառատսւոռեՀ  2.95009  
 .50  ՀՊԱ մւոկաձրառեհ իրերգարծոիդառատսւոռեհ մւորենրկրե  2.95009  

20                           րեննւոյթւորգաբմխ ,րեննւոյթւոչկարատարՀ  8.830942  
 .10                                                           մւոկարատարհ իլւոմամ նակատեՊ  3.96886  
 .20  նայթւոնակարԳ մւոկարատարհ  4.29329  
 .50                                                           մւոկարատարհ իլւոմամ նակատեպ չՈ  1.77774  

 .11 ընամկարատարհ նայթւոնակարգ նւոյթւոցկաջԱ  0.00004  
30  մւորեբքռեձ նայթւովտակեղեՏ  0.40937  

 .10  ,նամրեբքռեձ նայթւովտակեղեՏ  նամցավիխրա և նամնապհապ
րեննւոյթւոյառած  0.40937  

60  

  

                                                                                                     նորկ և թյւոկաշմ ,տսիգնաՀ                         
/ `մւովթ դյա          ,/ղոնակտապչ նիրեսադ լյա  

0.622962  
10                                                           նորկ և թյւոկաշմ ,տսիգնաՀ

/ /ղոնակտապչ նիրեսադ լյա  0.622962  



 .10  նամրավառակ նակատեպ ,նայթւոնախշի րիդածրոԳ
 իրեննիմրամ նամրավառակ նիյաքծարատ և նակատեպարնահ

 իրեննւոյթւորարախան/ մւոնապհապ /վոսամ իրեմզակատախշա  
0.622962  

90      `մւովթ դյա ,ՆՒՈՅԹՒՈԹՐԿ  1.955059  
10  

  

 րւոնահդնը նակարրատ և նակացորպդախաՆ
 `մւովթ դյա ,նւոյթւոթրկ  8.99197  

20  նւոյթւոթրկ րւոնահդնը նակարրաՏ  8.99197  
 .20 մւոցւոսւո մւորենցորպդ նակատշժարԵ  8.99197  

20     գրականջիՄ `մւովթ դյա   ,նւոյթւոթրկ րւոնահդնը  5.564281  
10  նւոյթւոթրկ րւոնահդնը նականմիՀ  7.680711  

 .30 մւոցւոսւո մւորենցորպդ նակատշժարԵ  7.947411  
 .60 կաշոթաթրկ մւորենցորպդ նակատշժարԵ  0.7332  

20  նւոյթւոթրկ րւոնահդնը /վիրլ/ գրականջիՄ  8.87356  
 .30 մւոցւոսւո մւորենցորպդ նակատշժարԵ  8.94895  
 .70 կաշոթաթրկ մւորենցորպդ նակատշժարԵ  0.9255  

30  
  

 /նակածրոգատսեհրա/ նակատիգանսամ  նականխաՆ
`մւովթ դյա   ,նւոյթւոթրկ նակատիգանսամ նիջիմ և  4.763832  

20  նւոյթւոթրկ նակատիգանսամ նիջիՄ  4.763832  
 .10  նիջիՄ  նակաղոնասւո վոծգ նայթւոթրկ նակատիգանսամ

մւորդամարտ իրենտսապն  4.605822  
 .20  իրենղոնասւո ղոցատս նւոյթւոթրկ նակատիգանսամ նիջիՄ

կաշոթաթրկ  0.1689  
50  

  
                      ,նւոյթւոթրկ ղովգրակասադչ իրենկադրակամ տսԸ

`մւովթ դյա  4.625054  
10   նակացորպդատրԱ նւոյթւոկարաիտսադ  4.625054  

 .20              նւոյթւոկարաիտսադ նակացորպդատրԱ  1.93485  
 .50  և նիյաղոփ ,նիյագզա մւորենցորպդ իտսեվրա և նակատշժարԵ

մւոցւոսւո վոծգ իրեննարագավն նիյարալ  9.456323  
 .70  նակադոթեմանմւոսւո մւորենցորպդ իտսեվրա և նակատշժարԵ

 րենքնատախշա  4.25315  
 .80  րամահ իրենցորպդ իտսեվրաղեգ և իտսեվրա ,նակատշժարԵ

 նակադոթեմ ,իրեքրգասադ ,իրերգարծ րոն նականմւոսւո
մւոկարատարհ և մւոկաշմ իրենկրանռեձ  0.08071  

      ԸՋՂՈԲՄԱ  4.2765009  
 


