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Ի՞նչ փոխ վեց Սահ մա նադ րա կան հան րաք վեի արդ յուն քում

2015թ. կա յա ցած՝ Սահ մա նադ րա կան հան րաք վեի արդ յուն քում 
ՀՀ հիմ նա կան օ րեն քը կրեց մի շարք լուրջ փո փո խութ յուն ներ։ 
Ա ռա վել խո շոր նե րի մա սին բո լո րը, թերևս տեղ յակ են՝ ան ցում 
կա տար վեց կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան ձևին, ընդ լայն-
վե ցին վար չա պե տի լիա զո րութ յուն նե րը, հա մա պա տաս խա նա-
բար՝ պա կա սե ցին նա խա գա հի ի րա վա սութ յուն նե րը։ Նաև՝ սա-
կա վա ցան քա ղա քա ցի նե րի կող մից կա տար վող ու ղիղ ընտ րութ-
յան հնա րա վո րութ յուն նե րը, քա նի որ այ սու հետ խորհր դա րա նի 
ան դամ ներն են՝ ըստ քա ղա քա կան մե ծա մաս նութ յան ո րոշ ման 
կամ կոա լի ցիոն պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի, ընտ րում վար չա-
պե տին և նա խա գա հին, հաս տա տում կա ռա վա րութ յան կազ մը։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Սահ մա նադ րութ յան նոր տար բե րա կում հայտն-
վել է նոր դրույթ, ո րը մինչ այս քչե րի ու շադ րութ յունն է գրա վել։ 
Այ սու հետ հնա րա վոր է դար ձել ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան մեջ փո-
փո խութ յուն ներ նա խա ձեռ նել՝ շրջան ցե լով ԱԺ և Կա ռա վա րութ-
յու նը, միայն քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յան մի ջո ցով։

Ի հար կե, այդ նա խա ձեռ նութ յու նը ա մեն ևին հեշ տե րից չէ, պա-
հան ջում է մե ծա գույն կոն սո լի դա ցիա, կազ մա կերպ չա կան 
հսկա յա կան աշ խա տանք և ռե սուրս ներ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, այն 
նա խա տես ված է, ինչ պես և նա խա տես ված է այն ողջ ման րա-
մասն ըն թա ցա կար գը, ո րով պետք է շարժ վի նման փո փո խութ-
յուն ներ նա խա ձեռ նող խում բը։

Այս ու ղե ցույ ցում կներ կա յաց նենք բո լոր քայ լե րը, ո րոնք նա խա-
տես ված են ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ։ 
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Ո՞ր օ րեն քով են սահ ման վում Սահ մա նադ րա կան փո փո խութ-

յուն նե րի անց կաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 15-րդ գ լու խը հստա կեց նում է. 

 Սահ մա նադ րութ յան ըն դուն ման ու փո փո խութ յան սահ մա-
նադ րա կան հիմ քե րը,

 հան րաք վեի դրվող հար ցե րի շրջա նա կը, 
 ա ռա վել ճկուն է դարձ նում սահ մա նադ րա կան փո փո խութ-

յուն նե րի գոր ծըն թա ցը` դրա նում բարձ րաց նե լով խորհր դա-
րա նի դե րը, ն ա խա տե սում է քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ-
նութ յամբ հան րաք վե նե րի անց կա ցում,

 սահ մա նում է վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րին միա նա լու վե րա բեր յալ հար ցե րով հան րաք վե 
անց կաց նե լու պա հանջ:

Ինչ պե՞ս է հնա րա վոր ըն դ$  նել նոր Սահ մա նադ ր$ թ յ$ ն

Նոր Սահ մա նադ րJ թ յան ըն դJ  նJ  մը հնա րա վոր է մի այն հան-
րաք վեի մի  ջո ցով: 

Ինչ պե՞ս է հնա րա վոր փո փո խ$ թ յ$ ն ներ կա տա րել գոր ծող 

Սահ մա նադ ր$ թ յան մե ջ

Գոր ծող Սահ մա նադ րJ թ յան մե ջ ո րոշ փո փո խJ թ յJ ն ներ ա նել 
հնա րա վոր է եր բեմն  նJ յ նիսկ ա ռանց հան րաք վեի անց կաց ման։ 
Սա կայն կան հոդ ված ներ, ո րոնք հնա րա վոր է փո փո խել մի այն 
հան րաք վեի մի  ջո ցով։ 
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝ Սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րի, մար դու 
ի րա վունք նե րի և  ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու-
նե ցող այլ դրույթ նե րի փո փո խութ յու նը, ըստ Սահ-
մա նադ րութ յան 202-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, կա րող 
է կա տար վել բա ցա ռա պես հան րաք վեի մի ջո ցով: 

Բա ցա ռա պես հան րաք վեի մի  ջո ցով կա րող են փո փոխ վել.

 Սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րը1,
 Մար դJ  և քա ղա քա ցJ  հիմն  ա կան ի րա վJ նք նե րը և  ա զա-

տJ թ յJ ն նե րը2,
 Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կJ  թա յին ո լորտ նե րJ մ 

օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք նե րը և պե տJ թ յան քա ղա քա կա-
նJ թ յան հիմն  ա կան նպա տակ նե րը3,

 Դա տա րան նե րը և բարձ րա գJ յն դա տա կան խոր հJ ր դը4,
 Մար դJ  ի րա վJ նք նե րի պաշտ պա նը5,
 Սահ մա նադ րJ թ յան ըն դJ  նJ  մը, փո փո խJ թ յJ  նը և հան-

րաք վեն6,
 Ազ գա յին ժո ղո վի կար գա վի ճա կը և գոր ծա ռJ յթ նե րը7,
 «Ազ գա յին ժո ղովն  ընտր վJ մ է հա մա մաս նա կան ընտ րա-

կար գով:» դրJ յ թը8,

1 Սահմնադրության 1-ին գլուխ

2 Սահմանադրության 2-րդ գլուխ

3 Սահմանադրության 3-րդ գլուխ

4 Սահմանադրության 7-րդ գլուխ

5 Սահմանադրության 9-րդ գլուխ

6 Սահմանադրության 15-րդ գլուխ

7 Սահմանադրության 88-րդ հոդված

8 Սահմանադրության 89-րդ հոդված, 3-րդ մաս 1-ին նախադասություն
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 «Ազ գա յին ժո ղովն  ընտր վJ մ է հինգ տա րի ժամ կե տով:» 
դրJ յ թը9,

 «Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կար գը, Ընտ րա կան օ րենս գիր քը, 
Դա տա կան օ րենս գիր քը, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
մա սին օ րեն քը, Հան րաք վեի մա սին օ րեն քը, ԿJ  սակ ցJ թ-
յJ ն նե րի մա սին օ րեն քը և Մար դJ  ի րա վJ նք նե րի պաշտ-
պա նի մա սին օ րեն քը սահ մա նադ րա կան օ րենք ներն են և  
ըն դJ ն վJ մ են պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նJ ր թվի ձայ նե րի 
առն վազն 3/5-ով: Սահմանադրական օրենքի ի րա վա կար-
գա վո րJ  մը չպետք է դJ րս գա իր ա ռար կա յի շրջա նակ նե-
րից:» դրJ յ թը10,

 Ազ գա յին ժո ղո վի քննիչ հանձ նա ժո ղովն  ե րը11,
  Վար չա պե տին անվս տա հJ թ յJ ն հայտ նե լը12,
  Ռազ մա կան դրJ թ յJ  նը13,
 Ար տա կարգ դրJ  թJ  նը14,
  Հան րա պե տJ թ յան նա խա գա հի կար գա վի ճա կը և  գոր ծա-

ռJ յթ նե րը15,
  Հան րա պե տJ թ յան նա խա գա հի լիա զո րJ թ յJ ն նե րի ժամ կե-

տը և ն րան ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը16,
  Հան րա պե տJ թ յան նա խա գա հի ընտ րJ թ յան կար գը17,

9 Սահմնադրության 90-րդ հոդված 1-ին մաս

10 Սահմանադրության 103-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

11 Սահմանադրության 108-րդ հոդված

12 Սահմանադրության 115-րդ հոդված

13 Սահմանադրության 119-րդ հոդված

14 Սահմանադրության 120-րդ հոդված

15 Սահմանադրության 123-րդ հոդված

16 Սահմանադրության 124-րդ հոդված

17 Սահմանադրության 125-րդ հոդված
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  Կա ռա վա րJ թ յան կար գա վի ճա կը և  գոր ծա ռJ յթ նե րը18,
  Վար չա պե տի ընտ րJ թ յJ  նը և ն շա նա կJ  մը19,
  Զին ված J  ժե րը20,
 « Կենտ րո նա կան բան կը թո ղար կJ մ է  Հա յաս տա նի  Հան րա-

պե տJ թ յան ար ժJ յ թը` հայ կա կան դրա մը:»21 դրJ յ թը:

Ո՞ր փո փո խ$ թ յ$ ն ներն են, որ   Սահ մա նադ ր$ թ յան մե ջ հնա-

րա վոր է ա նել ա ռանց հան րաք վեի

  Սահ մա նադ րJ թ յան մյ$ ս բո լոր հոդ ված նե րJ մ փո փո խJ թ յJ ն-
նե րը կա րող են  ըն դJ ն վել Ազ գա յին ժո ղո վի կող մի ց` պատ գա-
մա վոր նե րի ընդ հա նJ ր թվի ձայ նե րի առն վազն 2/3-ով:

Ով քե՞ր $  նեն  Սահ մա նադ ր$ թ յան մե ջ ա ռանց հան րաք վեի 

անց կաց ման փո փո խ$ թ յ$ ն ներ նա խա ձեռ նե լ$  ի րա վ$ նք

Ն ման նա խա ձեռ նJ թ յան ի րա վJ նք J  նեն ԱԺ պատ գա մա վոր-
նե րի ընդ հա նJ ր թվի առն վազն 1/4-ը,  Կա ռա վա րJ թ յJ  նը կամ 
ընտ րա կան ի րա վJ նք J  նե ցող 150000 քա ղա քա ցի /ըն թա ցա-
կար գը՝ ստորև/:

Ով քե՞ր $  նեն   Սահ մա նադ րա կան փո փո խ$ թ յ$ ն նե րի հար ցով 

հան րաք վեի անց կա ց$ մ նա խա ձեռ նե լ$  ի րա վ$ նք

Որ պես նա խա ձեռ նող սուբ յեկտ ներ կա րող են հան դես գալ պատ-
գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն 1/3-ը,   Կա ռա վա րութ-

18 Սահմանադրության 146-րդ հոդված

19 Սահմանադրության 149-րդ հոդված

20 Սահմանադրության 155-րդ հոդված

21 Սահմանադրության 200-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
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յու նը կամ ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող 200 000 քա ղա քա ցի: 

Ինչ պե՞ս է   Սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի նա խա-

գիծն ըն դուն վում խորհր դա րա նում

Ազ գա յին ժո ղո վը նա խա գի ծը հան րաք վեի դնե լու վե րա բեր յալ 
ո րո շումն ըն դու նում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ-
նե րի առն վազն 2/3-ով: Ե թե նա խա գիծն ըն դուն վում է, ա պա այն 
պար տա դիր կեր պով դրվում է հան րաք վեի:

Ե թե Ազ գա յին ժո ղո վում   Սահմ նադ րութ յան փո փո խութ յան նա-
խա գի ծը չի ստա նում պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի 2/3-ի 
ա ջակ ցութ յու նը, ա պա այն պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա ն ուր թվի 
ձայ նե րի առն վազն 3/5-ով ըն դուն ված ո րոշ մամբ կա րող է դրվել 
հան րաք վեի:

Ինչ պե՞ս է ներ կա յաց վում   Սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն-

նե րի նա խա գի ծը պատ գա մա վոր նե րի կամ   Կա ռա վա րութ յան 

կող մից

  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խա գիծն Ազ գա յին 
ժո ղո վի քննարկ մանն է ներ կա յաց վում Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա-
գա հին ուղղ ված պաշ տո նա կան գրութ յամբ՝ Աշ խա տա կազ մի մի-
ջո ցով:  Պաշ տո նա կան գրութ յու նում նշվում են՝

  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խագ ծի ան վա-
նու մը և շր ջա նա ռութ յան մեջ դնե լու հիմ քե րը՝  Սահ մա նադ-
րութ յան և ԱԺ  Կա նո նա կար գի հա մա պա տաս խան նոր մե րին 
կա տար ված հղում նե րով,

 հիմ նա կան զե կու ցո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը,
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 գրJ թ յա նը կամ ստո րագ րա թեր թին կից ներ կա յաց վող փաս-
տաթղ թե րի ցան կը։ 

Գ րJ թ յա նը կից ներ կա յաց վJ մ են՝ 

  Սահ մա նադ րJ թ յան փո փո խJ թ յJ  ն նե րի նա խա գի ծը,
  Սահ մա նադ րJ թ յան փո փո խJ թ յJ ն նե րի նա խա գի ծը հան-

րաք վեի դնե լJ  վե րա բեր յալ Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ ման նա-
խա գի ծը՝ ԱԺ  Կա նո նա կար գով նա խա տես ված դեպ քJ մ,

  Սահ մա նադ րJ թ յան փո փո խJ թ յա նը վե րա բե րող հար ցով 
 Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե  լJ  մա սին Ազ գա յին ժո-
ղո վի ո րոշ ման նա խա գի ծը,

  Սահ մա նադ րJ թ յան փո փո խJ թ յJ ն նե րի նա խագ ծի հիմն  ա-
վո րJ  մը, որ տեղ նշվJ մ են առ կա խնդիր նե րը, ա ռա ջարկ վող 
կար գա վո րJ մն  ե րը և  ակն կալ վող արդ յJ նք նե րը, ինչ պես 
նաեւ հե ղի նա կի հա յե ցո ղJ թ յամբ` նա խա գի ծը մշա կող նե րի 
ա նJ ն նե րը, դրանց մշակ ման հա մար հիմք հան դի սա ցած 
հա յե ցա կար գե րի, ի րա վա կան ակ տե րի կամ այլ նյJ  թե րի վե-
րա բեր յալ տե ղե կJ թ յJ ն ներ,

 տե ղե կանք, որ տեղ տե սա նե լի ձևով՝ ջնջված կամ լրաց ված 
ներ կա յաց վJ մ են  Սահ մա նադ րJ թ յան հոդ ված նե րJ մ ա ռա-
ջարկ վող բո լոր փո փո խJ թ յJ ն նե րը: 

Ինչ պե՞ս է ներ կա յաց վում  Սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն-

նե րի նա խա գի ծը  Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յամբ

 Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յու նը նախ պետք է գրանց-
վի  Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում։ Այ նու հետև 
պետք է կազ մի պաշ տո նա կան գրութ յուն՝ ուղղ ված ԱԺ նա խա-
գա հին՝ ըստ վե րը նշված օ րի նա կի։ ՔՆ նույն պես պետք է ԱԺ 
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ներ կա յաց նի վե րը նշված փաս տաթղ թե րը, և դ րանց կից՝ ԿԸՀ 
նիս տի ար ձա նագ րութ յան քաղ ված քը, որ տեղ նշվում են քա ղա-
քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յան գրանց ման տվյալ նե րը և  լիա զոր 
ներ կա յա ցուց չի ա նու նը, ազ գա նու նը: 

Ի՞նչ ըն թացք կա րող է ստա նալ  Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ-

նութ յու նը

Ե թե նա խա ձեռ նութ յան վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան գրութ յու նը 
հա մա պա տաս խա նում է սահ ման ված պա հանջ նե րին, ա պա 
գրութ յու նը ստա նա լուց հե տո՝ 3 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց-
քում, Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը նշա նա կում է գլխա դա սա-
յին հանձ նա ժո ղով և  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի 
նա խա գի ծը դնում է շրջա նա ռութ յան մեջ: 

 Ե թե այն սահ ման ված պա հանջ նե րին չի հա մա պա տաս խա նում 
և 3 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում դրանց չի հա մա պա-
տաս խա նեց վում, ա պա Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը գրութ յու-
նը և դ րան կից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը վե րա դարձ նում 
է նա խա ձեռ նութ յան հե ղի նա կին՝ նշե լով պատ ճառ նե րի մա սին։

Ինչ պե՞ս է ԱԺ քննար կում  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ-

յուն նե րի նա խա գի ծը

 Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խա գիծն Ազ գա յին 
ժո ղո վում քննարկ վում է 2 ըն թերց մամբ՝ օ րենք նե րի նա խագ ծե-
րի քննարկ ման հա մար սահ ման ված կար գով: 

 Մինչև  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը 
2-րդ  ըն թերց մամբ և  ամ բող ջութ յամբ ըն դու նե լը քվեար կութ-



10

յան է դրվում  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յա նը վե րա բե րող 
հար ցով  Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու մա սին Ազ գա-
յին ժո ղո վի ո րոշ ման նա խա գի ծը: Ե թե ո րո շումն ըն դուն վում է, 
ա պա Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը, 2 աշ խա տան քա յին օր վա 
ըն թաց քում այդ ո րո շու մը՝  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն-
նե րի նա խագ ծի հետ միա սին (2-րդ  ըն թերց մամբ քննարկ ված), 
ստո րագ րում և  ու ղար կում է  Սահ մա նադ րա կան դա տա րան: 
 Հար ցի քննար կումն ընդ հատ վում է՝ մինչև  Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ո րո շու մը ստա նա լը: 

Ի՞նչ կա րող է կա տար վել  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում

Ե թե  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը  Սահ մա նադ րութ յան փո-
փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը ճա նա չում է  Սահ մա նադ րութ յա նը 
հա կա սող, ա պա նա խա գի ծը շրջա նա ռութ յու նից հան վում է: 

Ե թե ՍԴ  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը 
ճա նա չում է  Սահ մա նադ րութ յա նը հա մա պա տաս խա նող, ա պա 
նրա ո րո շու մը ստա նա լուց հե տո հար ցի քվեար կութ յունն անց-
կաց վում է Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջի կա հեր թա կան նիս տե րում։

Ինչ պե՞ս են ըն թա նում քվեար կութ յուն նե րը հաս տատ ման 

դեպ քում

1)  Փո փո խութ յուն նե րը հան րաք վեով կա տա րե լու դեպ քում 
քվեար կութ յան է դրվում ԱԺ ո րոշ ման նա խա գիծ՝  Սահ մա նադ-
րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը հան րաք վեի դնե լու 
մա սին, ո րը պետք է ըն դուն վի պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր 
թվի ձայ նե րի առն վազն 2/3-ով. 
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2) Ա ռանց հան րաք վեի փո փո խութ յուն նե րի դեպ քում քվեար-
կութ յան է դրվում բուն  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի 
նա խա գի ծը, որն ըն դուն վում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր 
թվի ձայ նե րի առն վազն 2/3-ով: 

Ե թե  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը չի ըն-
դուն վում, ա պա մինչև 20 րո պե տևո ղութ յամբ ե լույ թով կա րող է 
հան դես գալ հիմ նա կան զե կու ցո ղը՝ ներ կա յաց նե լով նա խա գի ծը 
հան րաք վեի դնե լու մա սին Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ ման նա խա-
գիծ:  Հիմ նա կան զե կու ցո ղի ե լույ թից հե տո մինչև 10-ա կան րո պե 
տևո ղութ յամբ ե լույթ նե րով կա րող են հան դես գալ խմբակ ցութ-
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րից հե տո ո րոշ ման նա խա գի ծը 
դրվում է քվեար կութ յան: Ո րո շումն ըն դուն վում է պատ գա մա վոր-
նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն 3/5-ով: Ե թե ո րո շու մը 
չի ըն դուն վում, ա պա նա խա գի ծը շրջա նա ռութ յու նից հան վում է: 

Ո՞րն է գոր ծըն թա ցի եզ րա փա կիչ փու լը

Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը ԱԺ ո րո շու մը՝  Սահ մա նադ րութ յան 
փո փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը հան րաք վեի դնե լու վե րա բեր յալ, 
հա մա պա տաս խան նա խագ ծի հետ 1 շա բաթ վա ըն թաց քում ու-
ղար կում է  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հին, ո րը դրանք ստա-
նա լուց հե տո՝ 3-օր յա ժամ կե տում, նշա նա կում է հան րաք վե: 

Իսկ այն դեպքում, եթե  Սահ մա նադ րութ յան համապատասխան 
փո փո խութ յուն նե րի նախագիծն ընդունվել է ԱԺ կողմից, մեկ 
շա բաթ վա ըն թաց քում ԱԺ նախագահն այն ու ղար կում է  Հան-
րա պե տութ յան նա խա գա հին, ո րն էլ ստա նա լուց հե տո՝ 21-օր յա 
ժամ կե տում, ստո րագ րում և հ րա պա րա կում է այն:
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ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԽԱՁԵՌՆԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յան 
մի ջո ցով

Տպագրվել է «Թայմ թու պրինտ» տպարանում
Չափը` 60*80 1/16: Ծավալը` 0,75 մամուլ:

Թուղթը` օֆսեթ: Տպաքանակը` 500 օրինակ:
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