
 

Համարը Համարը N 1446-Ն Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2013.12.26/70(1010).1
Հոդ.1174.13

Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 12.12.2013
Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 25.12.2013

Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 05.01.2014 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներՓ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ի ՆԿԱՐԱԳԻՐՆՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ի ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ
ՈՒ  ԱՅՆ ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2012 Թ Վ ԱԿԱՆԻՈՒ  ԱՅՆ ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2012 Թ Վ ԱԿԱՆԻ

ՀՈՒ ԼԻՍԻ 4-Ի N  886-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՀՈՒ ԼԻՍԻ 4-Ի N  886-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ ՄՈ Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 1446-Ն

 
ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ի ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ ՈՒ  ԱՅՆ ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ի ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ ՈՒ  ԱՅՆ ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2012 Թ Վ ԱԿԱՆԻՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2012 Թ Վ ԱԿԱՆԻ

ՀՈՒ ԼԻՍԻ 4-Ի N  886-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՀՈՒ ԼԻՍԻ 4-Ի N  886-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 
Համաձայն «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին

մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոորորոշ ում է .շ ում է .
1. Սահմանել`
1) ոստիկանության ծառայողի համազգեստի նկարագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) ոստիկանության ծառայողի համազգեստ կրելու ժամկետները՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության

պետին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում սահմանել ոստիկանության ծառայողին
համազգեստ տրամադրելու, այն կրելու կարգն ու պայմանները:

3. Սույն որոշման գործողությունը տարածվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի
զինծառայողների և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բժշկական վարչության ծառայողների վրա:

4. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողի` նոր համազգեստին անցումն իրականացնել
փուլերով՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության պետի կողմից հաստատված ժամանակացույցի:

5. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 4-ի
«Ոստիկանության ծառայողի համազգեստի նկարագիրը և այն կրելու ժամկետները սահմանելու մասին» N 886-Ն
որոշումը:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վարչապետվարչապետ

Տ .  ՍարգսյանՏ .  Սարգսյան
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2013 թ. դեկտեմբերի 25
Երևան  

 
Հա վել վա ծ N  1Հա վել վա ծ N  1

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2013 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2013 թվա կա նի

դեկտ եմբ երի 12-ի N  1446-Ն որոշմա նդեկտ եմբ երի 12-ի N  1446-Ն որոշմա ն

 
ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ի ՆԿԱՐԱԳԻՐԸՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ի ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

 
I.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒ ՅՆ ԽՄԲԻ ԿՈՉ ՈՒ Մ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆI.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒ ՅՆ ԽՄԲԻ ԿՈՉ ՈՒ Մ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ ԸԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ը
 
1.  Գլխարկ՝ ականջակալներով,  կարակուլե1.  Գլխարկ՝ ականջակալներով,  կարակուլե
Բաղկացած թասակից, ականջակալներից և ճակատային մասից (հովհար): Ականջակալները և հովհարը մշակված

են մուգ փիրուզագույն բնական կարակուլից: Թասակը չորստապականի է, հովհարի առջևի կենտրոնական մասում
ամրացվում է փոքր գլխարկանշան:

2.  2.  Գլխարկ՝ բրդյա (ամենօրյա կամ տոնական)Գլխարկ՝ բրդյա (ամենօրյա կամ տոնական)
Մուգ փիրուզագույն կտորից: Կազմված է սև, լաքապատ գլխարկահովհարից և գլխարկաբոլորքից, որի վրա 2

արծաթագույն կոճակով ամրացվում է արծաթազօծ զարդապարան (գոտի): Գլխարկաբոլորքը` մուգ փիրուզագույն
դափնեճյուղերով ասեղնագործված կտորից: Գլխարկահովհարի վրա ասեղնագործվում են արծաթագույն դափնեճյուղեր:
Կենտրոնական մասում ամրացվում է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը:

3.  Վ երարկու՝  ձմեռային,  բրդյա,  կարակուլե օձիքով,  ուսադիրներով3.  Վ երարկու՝  ձմեռային,  բրդյա,  կարակուլե օձիքով,  ուսադիրներով
Մուգ փիրուզագույն կտորից, հանվող բնական կարակուլե օձիքով: 2 լանջափեշերը կոճկվում են 3 թաքնված

կոճակներով, 2 գրպանները՝ թեք ներկարովի: Օձիքը ծալովի է, կարմիր եզրակարով: Մեջքամասը՝ երկու կտորից,
բաժանման մասը կարմիր եզրակարով: Մեջքամասում երկու գոտեմակօղերով անցնում է ճարմանդով գոտի: Թևքերը՝
երկու կտորից, որոնք թեզանիքի մասում միացվում են կարմիր եզրաքուղով: Աջ թևի թեզանիքի վերևի մասում կարվում է
Հայաստանի Հանրապետության եռագույնի տեսքով ժապավեն: Ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: Ուսադիրները՝ կարվող:

4.  Տ արազաբաճկոն - տաբատ՝ բրդյա,  ուսադիրներով (ամենօրյա կամ տոնական)4.  Տ արազաբաճկոն - տաբատ՝ բրդյա,  ուսադիրներով (ամենօրյա կամ տոնական)
1) Տարազաբաճկոնը՝ մուգ փիրուզագույն կտորից, միափեշ, 4 արծաթագույն կոճակները տեղադրված են միաշարք:

Օձիքը հետծալված, կարմիր եզրակարով: Օձիքի վրա արծաթազօծ թելերով ասեղնագործված է դափնեճյուղ:
Տարազաբաճկոնի 2 փեշերի ներքևի մասերում՝ ձևավոր կափույրով ներկարված գրպաններ, կրծքամասի 2 կողմում
տեղադրված են կոճակով կոճկվող կափույրով վրադիր 2 գրպաններ: Հետևամասում՝ բացվածք, ձախ կողմում ունի
ծոցագրպան: Թևքերը՝ երկու կտորից, որոնք թեզանիքի մասում միացվում են կարմիր եզրաքուղով: Եզրաքուղերի
ներքևում ամբողջ շրջագծով ասեղնագործվում են արծաթագույն դափնեճյուղեր: Ուսադիրները՝ կարվող:

2) Տաբատը` մուգ փիրուզագույն կտորից, ուղիղ ուրվագծով: Գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում է 2 կոճակով և
շղթայով, կողագծերը 2 սմ լայնությամբ կարմիր եզրաքուղերով: Արտաքին գրպանները՝ թեք, ներկարված: Հետևամասի
աջ կողմում՝ կոճակով կոճկվող կափույրով գրպան:

5.  Բաճկոն – տաբատ՝ բրդյա,  ուսադիրներով5.  Բաճկոն – տաբատ՝ բրդյա,  ուսադիրներով
1) Բաճկոնը՝ մուգ փիրուզագույն կտորից, կոճկվում է առաջամասի կենտրոնում տեղադրված պլաստմասսայե

շղթայով, մեկ առանձին կտորից գոտեմասով: Բաճկոնի թևքերը բաղկացած են 2 կտորից, թեզանիքը թևքին միացված է
կարմիր եզրաքուղով: Բաճկոնի առաջամասերի ներքևում մշակվում են թեք ներկարված շղթայով փակվող գրպաններ,
կրծքամասում մշակվում է երկու քողարկված, շղթայով փակվող գրպաններ` կարմիր եզրաքուղերով: Բաճկոնի
հետևամասը բաղկացած է 2 կտորից, որոնք միացված են կարմիր եզրաքուղով: Բաճկոնի օձիքը կանգուն է, մշակվում է
մեկ կտորից: Ուսադիրները՝ հանվող:

2) Տաբատը՝ մուգ փիրուզագույն կտորից, ուղիղ ուրվագծով: Գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում է 2 կոճակով և
շղթայով, կողագծերը` 2 սմ լայնությամբ կարմիր եզրաքուղերով: Արտաքին գրպանները՝ թեք, ներկարված: Հետևամասի
աջ կողմում՝ կոճակով կոճկվող կափույրով գրպան:

6.  Տ աբատ՝ կիսաբրդյա,  ամենօրյա6.  Տ աբատ՝ կիսաբրդյա,  ամենօրյա
Մուգ փիրուզագույն կտորից, ուղիղ ուրվագծով: Գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում է 2 կոճակով և շղթայով,

կողագծերը` 2 սմ լայնությամբ կարմիր եզրաքուղերով: Արտաքին գրպանները՝ թեք, ներկարված: Հետևամասի աջ
կողմում՝ կոճակով կոճկվող կափույրով գրպան:

7.  Վ երնաշ ապիկ՝ կարճաթև,  ուսադիրներով7.  Վ երնաշ ապիկ՝ կարճաթև,  ուսադիրներով
 Սպիտակ կամ մոխրաերկնագույն կտորից: Վերնաշապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից,

որոնք միացվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Առաջամասերին մշակված են ձևավոր կափույրներով վրադիր
գրպաններ: Վերնաշապիկի առաջամասի յուրաքանչյուր կողմը բաղկացած է 2 լանջափեշերից: Գրպանները կոճկվում են
մեկ օղակ-կոճակով: Վերնաշապիկի ներքևի գոտու կողքային մասերն ունեն 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական
ժապավեն: Վերնաշապիկի առաջամասերին մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա մշակվում են օղակներ և կարվում
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կոճակներ: Վերնաշապիկի թևքերը մշակվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Վերնաշապիկի օձիքի վրա ամրացվում են
ասեղնագործված երկու դափնեճյուղերով խորհրդանշաններ: Ուսադիրները` հանվող:

8.  Վ երնաշ ապիկ՝ երկարաթև,  ուսադիրներով8.  Վ երնաշ ապիկ՝ երկարաթև,  ուսադիրներով
Սպիտակ կամ մոխրաերկնագույն կտորից: Վերնաշապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից,

որոնք միացվում են կարմիր գույնի եզրակարով: Առաջամասերին մշակված են ձևավոր կափույրներով վրադիր
գրպաններ: Վերնաշապիկի առաջամասի յուրաքանչյուր կողմը բաղկացած է 2 լանջափեշերից: Գրպանները կոճկվում են
մեկ օղակ-կոճակով: Վերնաշապիկի ներքևի գոտու կողքային մասերն ունեն 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական
ժապավեն: Վերնաշապիկի առաջամասերին մշակվում են վրադիր կտոր, որի վրա մշակվում են օղակներ և կարվում
կոճակներ: Վերնաշապիկի թևքերի թեզանիքները մշակվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Վերնաշապիկի օձիքի վրա
ամրացվում են ասեղնագործված երկու դափնեճյուղերով խորհրդանշաններ: Ուսադիրները` հանվող:

9.  Փ ողկապ՝ սև,  մուգ փիրուզագույն9.  Փ ողկապ՝ սև,  մուգ փիրուզագույն
Ունի լայնացած ուրվագծով ձևվածք: Պատրաստի տեսքն ավարտվում է ներքևում՝ սուր անկյունով, վերևում՝

մշտական հանգույցով: Ասեղնագործված է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը: Երկարությունը՝ 55-57 սմ:
10.  Վ զպատ թաշ կինակ՝ սպիտակ,  մուգ փիրուզագույն10.  Վ զպատ թաշ կինակ՝ սպիտակ,  մուգ փիրուզագույն
Սպիտակ տրիկոտաժե վզպատ թաշկինակը նախատեսված է տոնական, իսկ մուգ փիրուզագույնը՝ ամենօրյա

հանդերձանքի համար, լայնքը՝ 24 սմ, երկարությունը՝ 120 սմ:
11.  Ներքնաշ որ՝ ձմեռային11.  Ներքնաշ որ՝ ձմեռային
 Բամբակյա կտորից, բաղկացած է ներքնաշապիկից և վարտիքից: Ձևվածքն ունի ուղիղ ուրվագիծ: Ներքնաշապիկը՝

երկարաթև, վզի բացվածքը՝ կլոր: Առաջամասում՝ մշակված փոքր բացվածք, կոճկվում է 1 կոճակով: Վարտիքի
առաջամասում ունի փոքր բացվածք, իսկ հետևամասի վերին հատվածը՝ կտրվածքով: Գոտին առաջամասում կոճկվում է
2 կոճակով:

12.  Կաշ վե գոտի՝ սև,  Հայաստանի Հանրապետության զինանշ անի պատկեր ունեցող ճարմանդով12.  Կաշ վե գոտի՝ սև,  Հայաստանի Հանրապետության զինանշ անի պատկեր ունեցող ճարմանդով
 50 մմ լայնությամբ, երկանցք մետաղյա ճարմանդը՝ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով:
13.  13.  Գոտի՝ տոնական,  Հայաստանի Հանրապետության զինանշ անի պատկեր ունեցող ճարմանդովԳոտի՝ տոնական,  Հայաստանի Հանրապետության զինանշ անի պատկեր ունեցող ճարմանդով
Ծիրանագույն, սինթետիկ գործվածքից, մետաղյա ճարմանդը՝ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի

պատկերով:
14.  14.  Գոտի՝ տաբատի,  սինթետիկԳոտի՝ տաբատի,  սինթետիկ
35 մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով:
15.  Կիսաճտքավոր կոշ իկ15.  Կիսաճտքավոր կոշ իկ
Սև գույնի կաշվից: Երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, ճտքերի հետևամասերն ունեն երկարացված գոտի:

Լեզվակը միացված է առաջամասին և ճտքերի ստորին մասին, ներբանների եզրերը վրաքաշվող մասերի հետ՝ կարերով,
միացման մեթոդը՝ սոսնձով:

16.  Կոշ իկ16.  Կոշ իկ
 Սև գույնի կաշվից: Երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, կտրված հետևամասերով ամրացված գոտիով:

Հետևամասերի միացումն առաջամասերին՝ առաձգական ժապավենով: Հիմնական և միջնաստառները՝ կտորից, կոշտ
քթամասերը և հետևամասերը՝ արհեստական կաշվից: Ներբանը ձևավորված է պոլիուրէթանից՝ սոսնձով միացման
մեթոդով:

17.  Կիսագուլպա՝ կիսաբրդյա,  մուգ17.  Կիսագուլպա՝ կիսաբրդյա,  մուգ
18.  Կիսագուլպա՝ բամբակյա,  մուգ18.  Կիսագուլպա՝ բամբակյա,  մուգ
19.  Ձեռնոց՝  բրդյա սև,  հինգմատնյա19.  Ձեռնոց՝  բրդյա սև,  հինգմատնյա
20.  Ձեռնոց՝  սինթետիկ,  սպիտակ,  հինգմատնյա20.  Ձեռնոց՝  սինթետիկ,  սպիտակ,  հինգմատնյա
21.  Թ իկնոց-ուսնոց21.  Թ իկնոց-ուսնոց
Մուգ, անջրանցիկ կտորից, ուղիղ ուրվագծով, օձիքը՝ կենտրոնական 5 կոճակով կոճկվող գաղտնի հանգույցով:

Լանջափեշերի վրա՝ թեք ներկարված միջանցիկ բացվածքներ, հանվող գլխանոցով: Օձիքը՝ ծալովի: Մեջքամասը՝ դեպի
դուրս բացվող վերին կարով:

22.  Փ ողկապի ամրակ22.  Փ ողկապի ամրակ
Երկճյուղանի մետաղյա շերտիկ:
23.  Ուսկապ (աքսելբանտ)23.  Ուսկապ (աքսելբանտ)
Ծիրանագույն լարահյուսքերով, 2 արույրե ծայրապանակով:
 

II.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ,  ՄԻՋԻՆ ԵՎ  ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐII.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ,  ՄԻՋԻՆ ԵՎ  ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐ
ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ ԸՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ը

 
24.  Գլխարկ՝ ականջակալներով24.  Գլխարկ՝ ականջակալներով
Մահուդից, բաղկացած է թասակից, ականջակալներից և ճակատային մասից (հովհար): Ականջակալները և հովհարը

մշակված են ոչխարի մոխրագույն մորթուց՝ ոստիկանության գլխավոր, ավագ և միջին կոչումներ ունեցողների համար,
իսկ ոստիկանության կրտսեր կոչում ունեցողների համար՝ արհեստական մորթուց: Թասակը չորստապականի է, հովհարի
առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է փոքր գլխարկանշան:
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25.  25.  Գլխարկ՝ կիսաբրդյա (ամենօրյա կամ տոնական)Գլխարկ՝ կիսաբրդյա (ամենօրյա կամ տոնական)
Մուգ փիրուզագույն կտորից: Կազմված է սև, լաքապատ գլխարկահովհարից և գլխարկաբոլորքից, որի վրա 2

արծաթագույն կոճակով ամրացվում է սև զարդապարան (գոտի): Գլխարկաբոլորքը սև արհեստական կաշվից՝
ցանցատիպ նախշով: Առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է մեծ գլխարկանշան:

26.  Վ երարկու՝  ձմեռային,  բրդյա,  ուսադիրներով26.  Վ երարկու՝  ձմեռային,  բրդյա,  ուսադիրներով
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 3-րդ կետում նկարագրված ձմեռային վերարկուին` առանց

կարակուլե օձիքի: Օձիքի վրա կարվում են երկու դափնեճյուղերով մետաղական խորհրդանշաններ՝ դափնեճյուղեր,
կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության խորհրդանիշը, որի վրա դաջված է «ՀՀ» հապավումը:

27.  Կիսավերարկու՝  ձմեռային,  ուսադիրներով27.  Կիսավերարկու՝  ձմեռային,  ուսադիրներով
1) Մուգ փիրուզագույն կտորից: Կիսավերարկուն բաղկացած է լանջափեշերից, թևքերից, կանգուն օձիքից՝

հետևամասում շղթայով փակվող ներկարված գրպանից (որի մեջ տեղադրվում է անձրևանոց): Կիսավերարկուն ուղիղ
ուրվագծով և տաք ներդիրով է: Կոճկվում է կափույրով ծածկվող շղթայով: Գոտկատեղում՝ թաքնված գոտկապարան:
Առջևի ներքևի փեշերին մշակվում են կափույրով փակվող վրադիր մեծ գրպաններ: Կրծքամասում ուղղահայաց՝
շղթայով փակվող ներկարված գրպաններ, վերևամասում կարմիր եզրագծով: Թիկունքը՝ վերին կտրվածքով, կարմիր
եզրաքուղով: Աստառը՝ մետաքսյա, երկու կողմերում ներկարված՝ ծոցագրպաններ: Թիկունքի եզրաքուղի ետևի մասում
կարվում է կպչունակ.

2) Մուգ փիրուզագույն կտորից (հատուկ հանձնարարություններ կատարողներին՝ սև կամ գունաքողարկված),
կիսավերարկուն բաղկացած է լանջափեշերից, թևքերից, ծալովի օձիքից՝ հանվող արհեստական մորթուց, հետնամասում
շղթայով փակվող ներկարված գրպանից (որի մեջ տեղադրվում է անձրևանոցը), առջևի ներքևի փեշերին վրադիր և
միջնադիր գրպաններից, կրծքամասում թաքնված ներկարված գրպաններից կարմիր եզրագծերով: Կիսավերարկուի գոտու
կողքային մասերն ունեն 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն: Կոճկվում է կափույրով ծածկվող շղթայով:
Թիկունքը՝ վերին կտրվածքով, կարմիր եզրագծով: Թևքերի թեզանիքները` առաձգական ժապավենով: Աստառը՝
մետաքսյա, ձախ կողմում՝ ծոցագրպան: Թիկունքի եզրակարի վերևի մասերում կարվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
մակագրությամբ թիկունքանշան.

3) Սև գույնի արհեստական կաշվից, հանվող մորթե օձիքով, մինչև գոտկատեղը ձգվող ուղիղ ուրվագծով, գոտիով և
տաք ներդիրով: Կիսավերարկուի գոտու կողքային մասերն ունեն 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն:
Կոճկվում է կափույրով ծածկվող շղթայով: Թիկունքը՝ վերին կտրվածքով, կարմիր եզրաքուղով: Լանջափեշերի ներքևի
մասում՝ թեք ներկարված գրպաններ, իսկ վերևի մասում՝ ներկարված ձևավոր կափույրով կոճկվող փոքր գրպաններ,
վերևամասում կարմիր եզրագծով: Թեզանիքը` առաձգական ժապավենով: Աստառը՝ մետաքսյա, ձախ կողմում
ծոցագրպան: Թիկունքին ամրացվում է կտոր՝ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» մակագրությամբ, առջևի ձախ գրպանի վերևի
մասում ամրացվում է «PՕLICE», բառը, իսկ աջ գրպանի վերևի մասում կարվում է կպչունակ՝ ծառայողի արյան կարգը
նշելու համար:

28.  Տ արազաբաճկոն – տաբատ՝ կիսաբրդյա,  ուսադիրներով (ամենօրյա կամ տոնական)28.  Տ արազաբաճկոն – տաբատ՝ կիսաբրդյա,  ուսադիրներով (ամենօրյա կամ տոնական)
1) Մուգ փիրուզագույն կտորից, միափեշ, 4 արծաթագույն կոճակները տեղադրված են միաշարք: Օձիքը հետծալված,

կարմիր եզրակարով: Օձիքի վրա կարվում են երկու դափնեճյուղերով մետաղական խորհրդանշաններ՝ դափնեճյուղերի
կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության խորհրդանիշը, որի վրա դաջված է «ՀՀ» հապավումը: Տարազաբաճկոնի 2 փեշերի ներքևի մասերում՝
ձևավոր կափույրով ներկարված գրպաններ, կրծքամասի 2 կողմում տեղադրված են կոճակով կոճկվող կափույրով
վրադիր 2 գրպաններ: Հետևամասում՝ բացվածք, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: Թևքերը՝ երկու կտորից, որոնք
թեզանիքի մասում միացվում են կարմիր եզրաքուղով: Աջ թևքի թեզանիքի վերևի մասում կարվում է Հայաստանի
Հանրապետության եռագույնի տեսքով ժապավեն: Ուսադիրները՝ կարվող.

2) Տաբատը մուգ փիրուզագույն կտորից, ուղիղ ուրվագծով. մետաքսյա աստառով, կողագծերը կարմիր եզրաքուղով:
Գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում է երկու կոճակով և շղթայով: Արտաքին գրպանները թեք են, տեղադրված
եզրաքուղից առաջ: Հետևամասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափույրով ներկարված գրպան:

29.  Բաճկոն – տաբատ՝ կիսաբրդյա,  ուսադիրներով29.  Բաճկոն – տաբատ՝ կիսաբրդյա,  ուսադիրներով
1) Բաճկոնը կարվում է մուգ փիրուզագույն կտորից, կոճկվում է առաջամասի կենտրոնում տեղադրված

պլաստմասսայե շղթայով, մեկ առանձին կտորից գոտեմասով: Բաճկոնի թևքերը բաղկացած են 2 կտորից, թեզանիքը
թևքին միացված է կարմիր եզրաքուղով: Բաճկոնի առաջամասերի ներքևում մշակվում են թեք ներկարված շղթայով
փակվող գրպաններ, կրծքամասում մշակվում են երկու քողարկված, շղթայով փակվող գրպաններ, կարմիր
եզրաքուղերով: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է 2 կտորից, որոնք միացված են կարմիր եզրաքուղով: Բաճկոնի օձիքը
կանգուն է, մշակվում է մեկ կտորից: Օձիքի վրա կարվում են երկու դափնեճյուղերով մետաղական խորհրդանշաններ՝
դափնեճյուղերի կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի
Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշը, որի վրա դաջված է «ՀՀ» հապավումը: Ուսադիրները` հանվող.

2) Տաբատը մուգ փիրուզագույն կտորից, ուղիղ ուրվագծով: Մետաքսյա աստառով, կողագծերը կարմիր եզրաքուղով:
Գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում է երկու կոճակով և շղթայով: Արտաքին գրպանները թեք են, տեղադրված
եզրաքուղից առաջ: Հետևամասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափույրով ներկարված գրպան:

30.  Բաճկոն - տաբատ կեպիով՝ կիսաբամբակյա,  ուսադիրներով30.  Բաճկոն - տաբատ կեպիով՝ կիսաբամբակյա,  ուսադիրներով
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1) Մուգ փիրուզագույն կտորից (հատուկ հանձնարարություններ կատարողների համար՝ սև կամ գունաքողարկված):
Թևքերը` թեզանիքներով, կարմիր եզրաքուղով, կոճակով կոճկվող: Հետ ծալվող օձիքով, օձիքը կարմիր եզրակարով:
Օձիքին կարվում են ասեղնագործված երկու դափնեճյուղերով օձիքանշաններ: Դիմացի լանջափեշերը կոճկվում են
վրադիր կտորով ծածկվող 5 կոճակով, փեշամասերը տաբատի տակ դրվող: Կրծքամասում կոճակով կոճկվող 2 արտաքին
ձևավոր կափույրով գրպաններով: Թիկունքին ամրացվում է կտոր՝ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» մակագրությամբ, առջևի
ձախ գրպանի վերևի մասում ամրացվում է «PՕLICE» բառը, իսկ աջ գրպանի վերևի մասում կարվում է կպչունակ՝
ծառայողի արյան կարգը նշելու համար.

2) Տաբատը մուգ փիրուզագույն կտորից (հատուկ հանձնարարություններ կատարողների համար՝ սև կամ
գունաքողարկված), ուղիղ ուրվագծով: Գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում է մեկ կոճակով և շղթայով: Արտաքին
գրպանները թեք են: Թեք գրպանների ներքևի մասում վրադիր, կարմիր եզրակարով կափույրներով մեծ գրպաններ:
Հետևամասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափույրով ներկարված գրպան.

3) Կեպին մուգ փիրուզագույն կտորից (հատուկ հանձնարարություններ կատարողների համար՝ սև կամ
գունաքողարկված): Բաղկացած է թասակից և երկարացված գլխարկահովհարից: Երկու կողմից ունի օդանցքներ: Առջևի
կենտրոնական մասում ամրացվում է փոքր գլխարկանշան:

31.  Տ աբատ՝ կիսաբրդյա,  ամենօրյա31.  Տ աբատ՝ կիսաբրդյա,  ամենօրյա
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 29-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նկարագրված կիսաբրդյա

տաբատին:
32.  Վ երնաշ ապիկ՝ կարճաթև կամ երկարաթև,  ուսադիրներով32.  Վ երնաշ ապիկ՝ կարճաթև կամ երկարաթև,  ուսադիրներով
Կառուցվածքով և ձևով նման են սույն հավելվածի` համապատասխանաբար 7-րդ և 8-րդ կետերում նկարագրված

վերնաշապիկներին:
33.  Սվիտեր33.  Սվիտեր
Մուգ փիրուզագույն բրդյա գործվածքից, կլոր վզով: Կրծքամասում սվիտերի ամբողջ լայնքով կարվում է 3.5 սմ

լայնությամբ կարմիր ժապավեն, որի վրա, առջևի մասում ասեղնագործվում են «PՕLICE», իսկ թիկունքի մասում՝
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը:

34.  Փ ողկապ՝ սև,  մուգ փիրուզագույն34.  Փ ողկապ՝ սև,  մուգ փիրուզագույն
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 9-րդ կետում նկարագրված փողկապին` առանց Հայաստանի

Հանրապետության զինանշանի:
35.  Վ զպատ թաշ կինակ՝ սպիտակ,  մուգ փիրուզագույն35.  Վ զպատ թաշ կինակ՝ սպիտակ,  մուգ փիրուզագույն
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 10-րդ կետում նկարագրված վզպատ թաշկինակին:
36.  Շապիկ՝ տրիկոտաժե36.  Շապիկ՝ տրիկոտաժե
Ուղիղ ձևվածքով, սպիտակ, կարճաթև, կլոր օձիքով:
37.  Ներքնաշ որ՝ ձմեռային37.  Ներքնաշ որ՝ ձմեռային
38.  38.  Գոտի՝ սև,  սինթետիկԳոտի՝ սև,  սինթետիկ
50 մմ լայնությամբ, պլաստմասսայե ճարմանդով, վրան հավաքվում են արտաքին ծառայության համար

անհրաժեշտ պարագաների գրպանիկներ:
39.  39.  Գոտի՝ տաբատի,  սինթետիկԳոտի՝ տաբատի,  սինթետիկ
35 մմ լայնությամբ, պլաստմասսայե ճարմանդով:
40.  Կոշ իկ՝ կիսաճտքավոր40.  Կոշ իկ՝ կիսաճտքավոր
Սև գույնի կաշվից: Երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, ճտքերի հետևամասերն ունեն երկարացված գոտի:

Լեզվակը միացված է առաջամասին և ճտքերի ստորին մասին, ճտքերի ստորին մասը սև բրեզենտե անջրանցիկ կտորից:
Ներբանների եզրերը՝ վրաքաշվող մասերի հետ՝ կարերով, միացման մեթոդը՝ սոսնձով և գամերով:

41.  Կոշ իկ41.  Կոշ իկ
Սև գույնի կաշվից: Երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, կտրված հետևամասերով, ամրացված գոտիով:

Հետևամասերի միացումն առաջամասերին՝ առաձգական ժապավենով: Հիմնական և միջնաստառները՝ կտորից, կոշտ
քթամասերը և հետևամասերը՝ արհեստական կաշվից: Ներբանը ձևավորվում է պոլիուրէթանից՝ սոսնձով:

42.  Կիսագուլպա՝ կիսաբրդյա,  մուգ42.  Կիսագուլպա՝ կիսաբրդյա,  մուգ
43.  Կիսագուլպա՝ բամբակյա,  մուգ43.  Կիսագուլպա՝ բամբակյա,  մուգ
44.  Ձեռնոց՝  բրդյա կամ սինթետիկ,  հինգմատնյա,  սև կամ սպիտակ44.  Ձեռնոց՝  բրդյա կամ սինթետիկ,  հինգմատնյա,  սև կամ սպիտակ
45.  Թ իկնոց-ուսնոց45.  Թ իկնոց-ուսնոց
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 21-րդ կետում նկարագրված թիկնոց-ուսնոցին:
46.  Փ ողկապի ամրակ46.  Փ ողկապի ամրակ
47.  Թ աշ կինակ47.  Թ աշ կինակ
48.  Զինվորական երկմատնյա ձեռնոց48.  Զինվորական երկմատնյա ձեռնոց
49.  Սև սպորտային գլխարկ49.  Սև սպորտային գլխարկ
50.  Սև դիմակ50.  Սև դիմակ
 

III.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ,  ՄԻՋԻՆ ԵՎ  ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐIII.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ,  ՄԻՋԻՆ ԵՎ  ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐ
ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ ԸՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ը
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51.  Գլխարկ՝ ականջակալներով51.  Գլխարկ՝ ականջակալներով
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 24-րդ կետում նկարագրված ականջակալներով գլխարկին:
52.  52.  Գլխարկ՝ կիսաբրդյա (ամենօրյա կամ տոնական)Գլխարկ՝ կիսաբրդյա (ամենօրյա կամ տոնական)
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 25-րդ կետում նկարագրված ականջակալներով գլխարկին:
53.  Կիսավերարկու՝  ձմեռային,  ուսադիրներով53.  Կիսավերարկու՝  ձմեռային,  ուսադիրներով
1) Մուգ փիրուզագույն կտորից: Կիսավերարկուն բաղկացած է լանջափեշերից, թևքերից, կանգուն օձիքից՝

հետևամասում շղթայով փակվող ներկարված գրպանից, որի մեջ տեղադրվում է անձրևանոց: Օձիքի վրա կարվում են
երկու դափնեճյուղերով մետաղական խորհրդանշաններ, դափնեճյուղերի կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշը, որի վրա դաջված է «ՀՀ»
հապավումը: Կիսավերարկուն ուղիղ ուրվագծով և տաք ներդիրով է: Կոճկվում է կափույրով ծածկվող շղթայով:
Գոտկատեղում՝ թաքնված գոտկապարան: Առջևի ներքևի փեշերին մշակվում են կափույրով փակվող վրադիր մեծ
գրպաններ: Կրծքամասում ուղղահայաց՝ շղթայով փակվող ներկարված գրպաններ: Կրծքամասը կարմիր եզրագծով:
Թիկունքը՝ վերին կտրվածքով, կարմիր եզրաքուղով: Աստառը՝ մետաքսյա, երկու կողմերում ներկարված ծոցագրպաններ:
Թիկունքի եզրաքուղի ետևի մասում ամրացվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառը.

2) Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 27-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նկարագրված ձմեռային
կիսավերարկուին:

54.  Տ արազաբաճկոն - կիսաշ րջազգեստ՝ կիսաբրդյա,  ուսադիրներով (ամենօրյա կամ տոնական)54.  Տ արազաբաճկոն - կիսաշ րջազգեստ՝ կիսաբրդյա,  ուսադիրներով (ամենօրյա կամ տոնական)
1) Մուգ փիրուզագույն կտորից, միափեշ, 3 արծաթագույն կոճակները տեղադրված են միաշարք, կրծքամասը`

սեղմոններով: Օձիքը հետծալված, կարմիր եզրակարով: Օձիքի վրա կարվում են երկու դափնեճյուղերով մետաղական
խորհրդանշաններ, դափնեճյուղերի կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշը, որի վրա դաջված է «ՀՀ» հապավումը:
Տարազաբաճկոնի 2 փեշերի ներքևի մասերում՝ ձևավոր կափույրով ներկարված գրպաններ, կրծքամասի 2 կողմում
տեղադրված են կոճակով կոճկվող կափույրով վրադիր 2 գրպաններ: Հետևամասում՝ բացվածք, ձախ կողմում ունի
ծոցագրպան: Թևքերը՝ երկու կտորից, որոնք թեզանիքի մասում միացվում են կարմիր եզրաքուղով: Աջ թևքի թեզանիքի
վերևի մասում կարվում է Հայաստանի Հանրապոտության եռագույնի տեսքով ժապավեն: Ուսադիրները՝ կարվող.

2) Կիսաշրջազգեստը մուգ փիրուզագույն կտորից, ուղիղ կարվածքով, երկկողմանի սեղմոններով, աստառով: Գոտին՝
գոտեմակօղերով: Հետևամասում՝ բաց ծալվածքով, կողամասում կոճկվում է մեկ կոճակով և շղթայով:

55.  Բաճկոն – տաբատ՝ կիսաբրդյա,  ուսադիրներով55.  Բաճկոն – տաբատ՝ կիսաբրդյա,  ուսադիրներով
1) Բաճկոն՝ կարվում է մուգ փիրուզագույն կտորից, կոճկվում է առաջամասերի կենտրոնում տեղադրված

պլաստմասսայե շղթայով: Բաճկոնի գոտին մեկ կտորից, թևքերը՝ կտորից, թեզանիքը թևքին միացված է կարմիր
եզրաքուղով: Բաճկոնի առաջամասերի ներքևում մշակվում են թեք ներկարված շղթայով փակվող գրպաններ:
Կրծքամասը` սեղմոններով: Բաճկոնի կրծքամասում մշակվում են երկու քողարկված, շղթայով փակվող գրպաններ՝
կարմիր եզրաքուղերով: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է 2 կտորից, որոնք միացված են կարմիր եզրաքուղով:
Բաճկոնի օձիքը կանգուն է, մշակվում է մեկ կտորից: Օձիքի վրա կարվում են երկու դափնեճյուղերով մետաղական
խորհրդանշաններ, դափնեճյուղերի կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշը, որի վրա դաջված է «ՀՀ» հապավումը: Ուսադիրները`
հանվող.

2) Տաբատը` մուգ փիրուզագույն կտորից: Առաջամասը՝ մշակված սեղմոններով, գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում
է ձախ կողմից՝ մեկ կոճակով և շղթայով, մետաքսյա աստառով: Արտաքին գրպանները՝ թեք: Փողքերի ծայրերը՝
թեզանիքներով:

56.  Բաճկոն–տաբատ կեպիով՝ կիսաբամբակյա,  ուսադիրներով56.  Բաճկոն–տաբատ կեպիով՝ կիսաբամբակյա,  ուսադիրներով
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 30-րդ կետում նկարագրված համազգեստին:
57.  Կիսաշ րջազգեստ՝ կիսաբրդյա (կիսաբամբակյա) ,  ամենօրյա57.  Կիսաշ րջազգեստ՝ կիսաբրդյա (կիսաբամբակյա) ,  ամենօրյա
Մուգ փիրուզագույն կտորից, ուղիղ կարվածքով, երկկողմանի սեղմոններով, աստառով: Գոտին՝ գոտեմակօղերով:

Հետևամասում՝ բաց ծալվածքով, կողամասում կոճկվում է մեկ կոճակով և շղթայով:
58.  Վ երնաշ ապիկ՝ կարճաթև կամ երկարաթև,  ուսադիրներով58.  Վ երնաշ ապիկ՝ կարճաթև կամ երկարաթև,  ուսադիրներով
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի` համապատասխանաբար 7-րդ և 8-րդ կետերում նկարագրված

վերնաշապիկներին, ձախ շերտակարի փոխարեն կարվում է աջ շերտակար:
59.  Սվիտեր59.  Սվիտեր
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 33-րդ կետում նկարագրված սվիտերին:
60.  Փ ողկապ՝ սև,  մուգ փիրուզագույն60.  Փ ողկապ՝ սև,  մուգ փիրուզագույն
 Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 9-րդ կետում նկարագրված փողկապին` առանց Հայաստանի

Հանրապետության զինանշանի:
61.  Վ զպատ թաշ կինակ՝ սպիտակ,  մուգ փիրուզագույն61.  Վ զպատ թաշ կինակ՝ սպիտակ,  մուգ փիրուզագույն
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 10-րդ կետում նկարագրված վզպատ թաշկինակին:
62.  Շապիկ՝ տրիկոտաժե62.  Շապիկ՝ տրիկոտաժե
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 36-րդ կետում նկարագրված շապիկին:
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63.  63.  Գոտի՝ սև սինթետիկԳոտի՝ սև սինթետիկ
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 38-րդ կետում նկարագրված սև սինթետիկ գոտուն:
64.  64.  Գոտի՝ տաբատի,  սինթետիկԳոտի՝ տաբատի,  սինթետիկ
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 39-րդ կետում նկարագրված գոտուն:
65.  Կիսաճտքավոր կոշ իկ65.  Կիսաճտքավոր կոշ իկ
Սև գույնի կաշվից: Երեսամասը՝ ամբողջական կամ կտրված քթամասով, երկարացված ձևավոր հետևամասերով,

կրունկը՝ մինչև 55 սմ բարձրության: Ճտքերի վերնամասերը ծալված աստառի հետ միացված են փափուկ միջադիրով:
Լեզվակը միացված է առաջամասին:

66.  Կոշ իկ66.  Կոշ իկ
Սև գույնի կաշվից: Երեսամասը՝ ամբողջական, հետևամասի և առաջամասի հետ ծալված եզրերով: Ներբանը

ձևավորված է պոլիուրէթանից՝ սոսնձով միացման մեթոդով: Կրունկը՝ մինչև 5 սմ բարձրության, փաթաթված
երեսամասի նյութով:

67.  67.  Գուլպա՝ տրիկոտաժեԳուլպա՝ տրիկոտաժե
68.  Ձեռնոց՝  բրդյա,  սև,  հինգմատնյա68.  Ձեռնոց՝  բրդյա,  սև,  հինգմատնյա
69.  Ձեռնոց ՝  սինթետիկ,  սպիտակ,  հինգմատնյա69.  Ձեռնոց ՝  սինթետիկ,  սպիտակ,  հինգմատնյա
70.  Թ իկնոց-ուսնոց70.  Թ իկնոց-ուսնոց
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 21-րդ կետում նկարագրված թիկնոց-ուսնոցին:
71.  Փ ողկապի ամրակ71.  Փ ողկապի ամրակ
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 22-րդ կետում նկարագրված ամրակին:
 

IV.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՐԵԿԱՊԱՀԱԿԵՏ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ «ՀԱՏ ՈՒ Կ»IV.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՐԵԿԱՊԱՀԱԿԵՏ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ «ՀԱՏ ՈՒ Կ»
ՍՏ ՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ ԸՍՏ ՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ Ը

 
72.  72.  Գլխարկ՝ ականջակալներովԳլխարկ՝ ականջակալներով
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 24-րդ կետում նկարագրված ականջակալներով գլխարկին:
73.  Բերետ73.  Բերետ
Բաղկացած է 4 մասից՝ գլխամաս, երկու կողային մաս և արհեստական կաշվի շրջանակի փակման մաս: Մշակվում

է աստառով: Բերետի առջև կենտրոնական մասում ամրացվում է փոքր գլխարկանշան, որի աջ կողմից կարվում է
Հայաստանի Հանրապետության եռագույնի տեսքով ժապավեն:

74.  Կիսավերարկու (ներդիրով)  - տաբատ74.  Կիսավերարկու (ներդիրով)  - տաբատ
1) Կիսավերարկուն բաղկացած է լանջափեշերից, թևքերից, օձիքից, վրադիր և միջնադիր գրպաններից:

Կիսավերարկուն մշակվում է երկու գույնի՝ վերևամասը բաց մոխրագույն, ներքևի մասը՝ մուգ մոխրագույն կտորներից:
Կիսավերարկուն ունի երկշերտ տաքացուցիչ (սինտեպոն): Կիսավերարկուի առաջամասերի լանջափեշերը փակվում են
շղթայի միջոցով: Կրծքերին մշակվում են շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա 4 կոճգամներով:
Կիսավերարկուի օձիքին ամրացվում է դափնեճյուղ: Կիսավերարկուի թևերին, օձիքին և կրծքամասին, ինչպես նաև
հետևամասին մշակվում է համապատասխան չափի կպչուն ժապավեն, թևքերի միջնամասում և բազկակալների
կարման մասում մշակվում է երիզ: Հետևամասի կարից մշակվում է 2 սմ լայնքով 30 սմ երկարությամբ 2 հատ կպչուն
ժապավեն: Գլխանոցը վզատեղի մասում մշակվում է կպչուն ժապավենով` վզատեղը կոճկելու համար.

2) Տաբատը՝ առջևի մասում մշակվում է յուրաքանչյուր կողմում 1 հատ սեղմոն արդուկի գծի ուղղությամբ, իսկ
հետևամասում յուրաքանչյուր կողմում` 2 հատ սեղմոն: Տաբատի գոտին՝ 5 սմ լայնքով: Գոտու վրա մշակվում է 8
կամրջակ, որոնց երկարությունը 7 սմ է, իսկ լայնությունը` 1,8 սմ: Գոտու համապատասխան տեղում մշակվում է
մետաղյա կոճգամ (ամրակ), կողքի գրպաններն ունեն 3,5 սմ թեքություն: Հետևամասի 2 կողմերում համապատասխան
տեղերում մշակվում են երիզով և կափույրով գրպաններ, որոնք կոճկվում են 2 կոճակով: Առաջամասերին և հետևամասի
որոշ հատվածում մշակվում են վրադիր գրպաններ, որոնք ունեն կափույրներ: Գրպանի կափույրները փակվում են
գրպանի հետ կպչուն ժապավենով: Գրպանները բաղկացած են 3 հատվածներից, որոնք ամբողջովին զարդակարված են:
Ձախ կողմի գրպանի մուտքի մասում մշակվում են 2 սմ լայնքով և 3 սմ երկարությամբ 2 կպչունակ: Գրպաններից ներքև
առաջամասին մշակվում են վրադիր կտորներ 26 x 26 սմ չափսի` ծունկն ամուր լինելու համար: Տաբատի կողքի կարերը
կարվում են և զարդակարվում վրայից: Տաբատի ներքևի մասը կարվում և զարդակարվում է:

75.  Բաճկոն-տաբատ (կիսաբրդյա)75.  Բաճկոն-տաբատ (կիսաբրդյա)
1) Բաճկոնը մշակվում է երկու գույնի՝ վերևամասը բաց կապույտ, ներքևի մասը՝ մուգ կապույտ կտորներից,

միակողմ շղթայով կոճկվող: Կրծքամասի երկու կողմերում տեղադրված են վրադիր գրպաններ՝ կափույրներով:
Մեջքամասը վերին կտրվածքով, թևքերը միակար թեզանիքներով և կտրվածքով, կոճկվում են երկու կոճակներով, ձախ
կողմում ունի ծոցագրպան: Բաճկոնի թևերին, օձիքին և կրծքամասին, ինչպես նաև հետևամասին մշակվում են
համապատասխան չափսերի կպչուն ժապավեններ: Օձիքին ամրացվում է դափնեճյուղ: Հետևամասի կարից մշակվում է
2 սմ լայնքով, 30 սմ երկարությամբ 2 հատ կպչուն ժապավեն: Ուսադիրները՝ հանվող.

2) Տաբատը՝ մուգ կապույտ, ուղիղ ուրվագծով, կողագծերը մոխրագույն եզրաքուղով: Գոտին գոտեմակօղերով,
կոճկվում է երկու կոճակով և շղթայով: Արտաքին գրպանները թեք են, տեղադրված եզրաքուղից առաջ: Հետևամասի աջ
կողմում կոճակով կոճկվող կափույրով ներկարված գրպան:
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76.  Վ երնաշ ապիկ՝ կարճաթև կամ երկարաթև,  ուսադիրներով76.  Վ երնաշ ապիկ՝ կարճաթև կամ երկարաթև,  ուսադիրներով
Մշակվում է երկու գույնի՝ վերևամասը բաց կապույտ, ներքևի մասը՝ մուգ կապույտ կտորներից, լանջափեշերից,

թիկունքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերի կենտրոնական մասում ուղղահայաց ծալվածքով բաց կապույտ
ժապավեն, որի վրա տեղադրված 7 կոճակները կոճկվում են օղակներով: Կրծքամասի երկու կողմերում վրադիր
գրպաններ` իրենց կափույրներով: Գրպանները մուգ կապույտ գույնի կտորից, իսկ կափույրները` բաց կապույտ, որոնք
կոճկվում են օղակ-կոճակներով: Թևերին, օձիքին և կրծքամասին, ինչպես նաև հետևամասին մշակվում է
համապատասխան չափի կպչուն ժապավեն: Օձիքին ամրացվում է դափնեճյուղ: Ուսադիրները՝ հանվող:

77.  Տ աբատ՝ կիսաբրդյա77.  Տ աբատ՝ կիսաբրդյա
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 75-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նկարագրված տաբատին:
78.  Շապիկ՝ տրիկոտաժե78.  Շապիկ՝ տրիկոտաժե
1) ուղիղ ձևվածքով, կապույտ, կարճաթև, կլոր օձիքով.
2) ուղիղ ձևվածքով, կապույտ, երկարաթև, կլոր օձիքով:
79.  Կիսաճտքավոր կոշ իկ79.  Կիսաճտքավոր կոշ իկ
1) Կազմված է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճտքերից, տակամասից և կրունկից, կրունկը

մինչև 3 սմ բարձրության: Կոշկերեսի և հետնամասի արտաքին գոտիները 2.3 մմ – 3 մմ հաստությամբ բնական կաշվից
(դերիմսան), լեզվակը և ճտքերը` բնական կաշվից, ճտքերի վրա ասեղնագործված է «PՕLICE» բառը, ճտքերի վրա կան
անցքեր, քթամասը` կոշտ, տակամասը և կրունկները՝ մաշվադիմացկուն ռետինից.

2) Կիսաճտքավոր կոշիկ` ձմեռային, կազմված է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճտքերից,
տակամասից և կրունկից, կրունկը մինջև 3 սմ բարձրության: Կոշկերեսի և հետնամասի արտաքին գոտիները 2.3 մմ-3 մմ
հաստությամբ բնական կաշվից (դերիմսան), լեզվակը և ճտքերը` բնական կաշվից, ճտքերի վրա ասեղնագործված է
«PՕLICE» բառը, քթամասը` կոշտ, տակամասը և կրունկները՝ մաշվադիմացկուն ռետինից, ներդիրը` բնական մորթուց:

80.  Կոշ իկ80.  Կոշ իկ
Պատրաստվում է բնական կաշվից, բաղկացած է վերնամասից, միջատակից, արտաքին ներբանից և կրունկից:

Կրնկամասը` կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթաթի հետևի ամբողջ մակերևույթը, պետք է ունենա կողերից
ձգվող ժապավեն: Քթամասը` կոշտ: Տակամասն առանձին կրունկով, հումքը` ռետինե: Ներսի մասը բնական կաշվից,
ներդիրը կոշիկին համապատասխան կաշվից:

81.  Սվիտեր81.  Սվիտեր
Մոխրագույն, բրդյա գործվածքից, կլոր վզով:
82.  Ձեռնոց՝82.  Ձեռնոց՝
1) Բնական կաշվից, հինգմատնյա ամբողջական, վրան ասեղնագործված կամ դաջված է աղավնի.
2) Բնական կաշվից, հինգմատնյա կտրվածքով, վրան ասեղնագործված կամ դաջված է աղավնի:
83.  83.  Գոտի՝ սև,  սինթետիկԳոտի՝ սև,  սինթետիկ
50 մմ լայնությամբ, պլաստմասսայե ճարմանդով, վրան հավաքվում են արտաքին ծառայության համար

անհրաժեշտ պարագաների գրպանիկներ:
84.  84.  Գոտի՝ տաբատի,  սինթետիկԳոտի՝ տաբատի,  սինթետիկ
35 մմ լայնությամբ, պլաստմասսայե ճարմանդով:
85.  Թ իկնոց-ուսնոց85.  Թ իկնոց-ուսնոց
Կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 21-րդ կետում նկարագրված թիկնոց-ուսնոցին:
86.  Ներքնաշ որ՝ ձմեռային:86.  Ներքնաշ որ՝ ձմեռային:
 

V.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒ ՅՆ,  ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ,  ՄԻՋԻՆ ԵՎ  ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԵՐԻV.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒ ՅՆ,  ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ,  ՄԻՋԻՆ ԵՎ  ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԵՐԻ
ԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՈՒ ՍԱԴԻՐՆԵՐԸԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՈՒ ՍԱԴԻՐՆԵՐԸ

 
87.  Ոստիկանության բարձրագույն խմբի կոչում ունեցող ոստիկանության ծառայողների ուսադիրները87.  Ոստիկանության բարձրագույն խմբի կոչում ունեցող ոստիկանության ծառայողների ուսադիրները
Ուղղանկյուն, մակերեսը՝ հյուսկեն, հատուկ գործվածքով, տոնականը՝ արծաթազօծ, կարմիր եզրաքուղով,

վերևամասում՝ շրջանաձև կտրվածքով: Շնորհված կոչումներին համապատասխան ոստիկանության գեներալ-գնդապետի
կոչում ունեցող ծառայողների ուսադիրների վրա տեղադրվում են 3, գեներալ-լեյտենանտի կոչում ունեցող ծառայողների
ուսադիրների վրա՝ 2, գեներալ-մայորի կոչում ունեցող ծառայողների ուսադիրների վրա՝ մեկ արծաթազօծ թելով
ասեղնագործված, 22 մմ տրամագծով հնգաթև աստղեր: Ուսադիրներն ամրացվում են մեկական արծաթագույն կոճակով:
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88.  Ոստիկանության գլխավոր,  ավագ և միջին խմբերի կոչումներ ունեցող ոստիկանության88.  Ոստիկանության գլխավոր,  ավագ և միջին խմբերի կոչումներ ունեցող ոստիկանության
ծառայողների ուսադիրներըծառայողների ուսադիրները

1) Ուղղանկյուն, մակերեսը մուգ փիրուզագույն գործվածքով, վերևամասում՝ շրջանաձև կտրվածքով, կարմիր
եզրաքուղով: Ոստիկանության գնդապետի, փոխգնդապետի և մայորի կոչումներ ունեցող ծառայողները կրում են 2
մակաշերտով, իսկ կապիտանի, ավագ լեյտենանտի, լեյտենանտի և կրտսեր լեյտենանտի կոչում ունեցող ծառայողները՝ 1
մակաշերտով ուսադիրներ: Ուսադիրներն ամրացվում են մեկական արծաթագույն կոճակով.

2) Շնորհված կոչմանը համապատասխան՝
ա. ոստիկանության գնդապետի կոչում ունեցող ծառայողների ուսադիրների վրա տեղադրվում են 20 մմ տրամագծով

երեք, փոխգնդապետի կոչում ունեցող ծառայողների ուսադիրների վրա՝ երկու, մայորի կոչում ունեցող ծառայողների
ուսադիրների վրա՝ մեկ, արծաթազօծ հնգաթև աստղեր,

բ. ոստիկանության կապիտանի կոչում ունեցող ծառայողների ուսադիրների վրա տեղադրվում են չորս, ավագ
լեյտենանտի կոչում ունեցող ծառայողների ուսադիրների վրա՝ երեք, լեյտենանտի կոչում ունեցող ծառայողների
ուսադիրների վրա՝ երկու և կրտսեր լեյտենանտի կոչում ունեցող ծառայողների ուսադիրների վրա՝ մեկ 13 մմ տրամագծով
արծաթազօծ հնգաթև աստղեր`
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89.  Ոստիկանության կրտսեր խմբի կոչում ունեցող ոստիկանության ծառայողների ուսադիրները`89.  Ոստիկանության կրտսեր խմբի կոչում ունեցող ոստիկանության ծառայողների ուսադիրները`

ուղղանկյուն, մուգ փիրուզագույն գործվածքով, վերևամասում՝ շրջանաձև կտրվածքով, կարմիր եզրաքուղով:
Ուսադիրներն ամրացվում են մեկական արծաթագույն կոճակով`

1) ավագ ենթասպայի և ենթասպայի կոչում ունեցող ոստիկանության ծառայողների ուսադիրների վրա տեղադրվում
են 13 մմ տրամագծով համապատասխանաբար 3 և 2 արծաթազօծ հնգաթև աստղեր.

2) ոստիկանության ավագի, ավագ սերժանտի, սերժանտի, կրտսեր սերժանտի կոչում ունեցող ոստիկանության
ծառայողների ուսադիրների վրա կրում են նշանաքուղեր՝ շնորհված կոչումներին համապատասխան, հետևյալ
հերթականությամբ`

ա. ավագ՝ մեկ լայն նշանաքուղ՝ ուսադիրի երկայնքով,
բ. ավագ սերժանտ՝ մեկ լայն նշանաքուղ՝ ուսադիրի լայնքով,
գ. սերժանտ՝ երեք նեղ նշանաքուղ՝ ուսադիրի լայնքով,
դ. կրտսեր սերժանտ՝ երկու նեղ նշանաքուղ՝ ուսադիրի լայնքով.
3) ոստիկանության ուսումնական հաստատությունների սովորողների ուսադիրներն (ունկնդիրների) ուսադիրների

վրա, ներքևի եզրից 20 մմ հեռավորության վրա ամրացվում է արծաթազօծ «ՈՒ» տառը:
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VI.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԳԼԽԱՐԿԱՆՇԱՆՆԵՐԸVI.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԳԼԽԱՐԿԱՆՇԱՆՆԵՐԸ

 
90.  Գլխարկանշ ան՝ մեծ`90.  Գլխարկանշ ան՝ մեծ`  արծաթագույն մետաղական համաձուլվածքից, 60x70 մմ չափսերով: Ճառագայթող

արևի պատկերի կենտրոնում տեղադրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի
Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշը: Ներքևի մասում չորս շերտով ժապավեն, վերջին շերտն ավարտվում
է զարդանախշով:

91.  Փ ոքր գլխարկանշ ան՝91.  Փ ոքր գլխարկանշ ան՝  կառուցվածքով և ձևով նման է սույն հավելվածի 90-րդ կետում նկարագրված
գլխարկանշանին՝ 40x30 մմ չափսերով:

 

 
VII.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ Թ ԵՎ ՔԱՆՇԱՆՆԵՐԸVII.  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ Թ ԵՎ ՔԱՆՇԱՆՆԵՐԸ

 
92.  Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողները համազգեստի ձախ թևքին`92.  Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողները համազգեստի ձախ թևքին`

ուսակարից 80 մմ ներքև,  կրում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը խորհրդանշ ողուսակարից 80 մմ ներքև,  կրում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը խորհրդանշ ող
թևքանշ ան:թևքանշ ան:  Թևքանշանը` 80 մմ x 130 մմ չափսերով, կենտրոնում մուգ փիրուզագույն կտորի վրա գունավոր
ասեղնագործվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության խորհրդանիշը, որի վերևի մասում ժապավենաձև պատկերվում է Հայաստանի Հանրապետության
դրոշը: Թևքանշանի վերևում ասեղնագործվում են «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», իսկ ներքևում` «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը:
Թևքանշանից վերև մուգ փիրուզագույն առանձին կտորի վրա ամրացվում է կիսաշրջանաձև ասեղնագործված «POLICE»
բառը:
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93.  Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողները93.  Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողները

համազգեստի վրահամազգեստի վրա կրում են ծառայության բնույթը խորհրդանշող համապատասխան թևքանշաններ և կրծաքնշաններ,
որոնց նկարագրերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի
Հանրապետության ոստիկանության պետը:

 
Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի
ղեկավար-նախարարղեկավար-նախարար Վ .  ԳաբրիելյանՎ .  Գաբրիելյան

 

 
Հա վել վա ծ N  2Հա վել վա ծ N  2

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2013 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2013 թվա կա նի

դեկտ եմբ երի 12-ի N  1446-Ն որոշմա նդեկտ եմբ երի 12-ի N  1446-Ն որոշմա ն

 
ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒ ՅՆ ԽՄԲԻ ԿՈՉ ՈՒ Մ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒ ՅՆ ԽՄԲԻ ԿՈՉ ՈՒ Մ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ  ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ  ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸ
(ՆՈՐՄԱ 1)(ՆՈՐՄԱ 1)

NN
ը/կ

Անվանումը Քանակը
Կրելու

ժամկետը
Լրացուցիչ տեղեկություններ

1 2 3 4 5

1. Գլխարկ՝ ականջակալներով, կարակուլե 1 հատ 6 տարի
 

2. Գլխարկ՝ բրդյա, ամենօրյա 1 հատ 3 տարի
 

3. Գլխարկ՝ բրդյա, տոնական 1 հատ 5 տարի
 

4. Վերարկու՝ ձմեռային, բրդյա, կարակուլե
օձիքով, ուսադիրներով

1 հատ 5 տարի
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5. Տարազաբաճկոն – տաբատ՝ բրդյա,
տոնական, ուսադիրներով

1 հատ 5 տարի
 

6. Տարազաբաճկոն – տաբատ՝ բրդյա,
ուսադիրներով

1 հատ 3 տարի
 

7. Բաճկոն – տաբատ՝ բրդյա, ուսադիրներով 1 հատ 2 տարի
 

8. Տաբատ՝ բրդյա, ամենօրյա 2 հատ 2 տարի
 

9. Վերնաշապիկ՝ կարճաթև, սպիտակ,
ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի կարճաթև վերնաշապիկի փոխարեն
կարող է տրվել երկարաթև
վերնաշապիկ և հակառակը

10. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև, սպիտակ,
ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի երկարաթև վերնաշապիկի փոխարեն
կարող է տրվել կարճաթև
վերնաշապիկ և հակառակը

11. Վերնաշապիկ՝ կարճաթև, ուսադիրներով 2 հատ 2 տարի կարճաթև վերնաշապիկի փոխարեն
կարող է տրվել երկարաթև
վերնաշապիկ և հակառակը

12. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև, ուսադիրներով 2 հատ 2 տարի երկարաթև վերնաշապիկի փոխարեն
կարող է տրվել կարճաթև
վերնաշապիկ և հակառակը

13. Փողկապ՝ սև 1 հատ 3 տարի
 

14. Փողկապ՝ մուգ փիրուզագույն 2 հատ 3 տարի
 

15. Վզպատ թաշկինակ՝ սպիտակ 2 հատ 4 տարի
 

16. Վզպատ թաշկինակ՝ մուգ փիրուզագույն 2 հատ 3 տարի
 

17. Ներքնաշոր՝ ձմեռային 2
լրակազմ

2 տարի ամառային ներքնաշորի փոխարեն
կարող է տրվել շապիկ (կարճաթև)
կիսավարտիքով

18. Կաշվե գոտի՝ սև, Հայաստանի
Հանրապետության զինանշանի պատկեր
ունեցող ճարմանդով

1 հատ 10 տարի
 

19. Գոտի՝ տոնական, Հայաստանի
Հանրապետության զինանշանի պատկեր
ունեցող ճարմանդով

1 հատ 15 տարի
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20. Գոտի՝ տաբատի, կաշվից 1 հատ 5 տարի
 

21. Կիսաճտքավոր կոշիկ 1 զույգ 3 տարի կիսաճտքավոր կոշիկի փոխարեն
կարող է տրվել կոշիկ և հակառակը

22. Կոշիկ 1 զույգ 2 տարի  կոշիկի փոխարեն կարող է տրվել
կիսաճտքավոր կոշիկ և հակառակը

23. Կիսագուլպա՝ կիսաբրդյա, մուգ 1 զույգ 1 տարի
 

24. Կիսագուլպա՝ բամբակյա, մուգ 2 զույգ 1 տարի
 

25. Ձեռնոց՝ սպիտակ, հինգմատնյա 1 զույգ 3 տարի
 

26. Ձեռնոց՝ բրդյա, սև, հինգմատնյա 1 զույգ 2 տարի
 

27. Թիկնոց-ուսնոց 1 հատ 7 տարի
 

28. Փողկապի ամրակ 1 հատ 10 տարի
 

29. Ուսկապ (աքսելբանտ)՝ 2 արույրե
ծայրապանակով

1 հատ 10 տարի
 

ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ ԵՎ  ՄԻՋԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐ ՈՒ ՆԵՑՈՂՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ ԵՎ  ՄԻՋԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐ ՈՒ ՆԵՑՈՂ
ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ  ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ  ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸ

(ՆՈՐՄԱ 2)(ՆՈՐՄԱ 2)

NN
ը/կ

Անվանումը Քանակը
Կրելու

ժամկետը
Ծանոթագրություն

1 2 3 4 5

1. Գլխարկ՝ ականջակալներով 1 հատ 3 տարի
 

2. Գլխարկ՝ կիսաբրդյա,
ամենօրյա

1 հատ 2 տարի
 

3. Գլխարկ՝ կիսաբրդյա,
տոնական

1 հատ 5 տարի
 

4. Վերարկու՝ ձմեռային, բրդյա 1 հատ 5 տարի
 

5. Կիսավերարկու՝ ձմեռային,
ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի
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6. Տարազաբաճկոն –տաբատ՝
կիսաբրդյա, ամենօրյա,
ուսադիրներով

1 հատ 3 տարի կիսաբրդյա տարազաբաճկոն–տաբատի
փոխարեն կարող է տրվել կիսաբրդյա բաճկոն –
տաբատ և հակառակը

7. Տարազաբաճկոն –տաբատ
կիսաբրդյա, տոնական,
ուսադիրներով

1 հատ 5 տարի
 

8. Բաճկոն–տաբատ՝ կիսաբրդյա,
ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի կիսաբրդյա բաճկոն–տաբատի փոխարեն կարող է
տրվել կիսաբրդյա տարազաբաճկոն–տաբատ և
հակառակը

9. Բաճկոն–տաբատ կեպիով,
կիսաբամբակյա

1 հատ 2 տարի տրվում է միայն արտաքին ծառայություն
իրականացնող ոստիկանության ծառայողներին
/սև կամ գունաքողարկող/

10. Տաբատ՝ կիսաբրդյա, ամենօրյա 1 հատ 2 տարի
 

11. Վերնաշապիկ՝ կարճաթև,
սպիտակ, ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի կարճաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել երկարաթև վերնաշապիկ և հակառակը

12. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև,
սպիտակ, ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի երկարաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել կարճաթև վերնաշապիկ և հակառակը

13. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև,
ուսադիրներով

2 հատ 2 տարի երկարաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել կարճաթև վերնաշապիկ և հակառակը

14. Վերնաշապիկ՝ կարճաթև,
ուսադիրներով

2 հատ 2 տարի կարճաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել երկարաթև վերնաշապիկ և հակառակը

15. Սվիտեր 1 հատ 3 տարի
 

16. Փողկապ՝ սև 1 հատ 3 տարի
 

17. Փողկապ՝ մուգ փիրուզագույն 2 հատ 3 տարի
 

18. Վզպատ թաշկինակ՝ սպիտակ 2 հատ 4 տարի
 

19. Ներքնաշոր՝ ձմեռային 2
լրակազմ

3 տարի ձմեռային ներքնաշորի փոխարեն կարող է տրվել
շապիկ (կիսաթև)` կիսավարտիքով

20. Շապիկ կիսաթև 2 հատ 1 տարի
 

21. Գոտի՝ տաբատի, սինթետիկ 1 հատ 5 տարի
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22. Գոտի սև սինթետիկ 1
լրակազմ

5 տարի
 

23. Կիսաճտքավոր կոշիկ 1 զույգ 2 տարի կիսաճտքավոր կոշիկի փոխարեն կարող է տրվել
կոշիկ և հակառակը

24. Կոշիկ 1 զույգ 1 տարի կիսաճտքավոր կոշիկի փոխարեն կարող է տրվել
կոշիկ և հակառակը

25. Կիսագուլպա՝ կիսաբրդյա, մուգ 1 զույգ 2 տարի
 

26. Կիսագուլպա՝ բամբակյա, մուգ 2 զույգ 1 տարի
 

27. Ձեռնոց՝ սև, հինգմատնյա 1 զույգ 2 տարի
 

28. Ձեռնոց՝ սպիտակ, հինգմատնյա 1 զույգ 2 տարի
 

29. Թիկնոց-ուսնոց 1 հատ 7 տարի
 

30. Սուլիչ 1 հատ 4 տարի
 

31. Փողկապի ամրակ 1 հատ 10 տարի
 

32. Ուսկապ՝ մեկ արույրե
ծայրապանակով

1 հատ 10 տարի
 

ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԻ ԿՈՉ ՈՒ Մ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԵՎՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԻ ԿՈՉ ՈՒ Մ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԵՎ
ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԱՌԿԱ ՈՒ ՍՈՒ ՑՄԱՆ ՁԵՎ ՈՎՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԱՌԿԱ ՈՒ ՍՈՒ ՑՄԱՆ ՁԵՎ ՈՎ

ՍՈՎ ՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ  ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸՍՈՎ ՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ  ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸ
(ՆՈՐՄԱ 3)(ՆՈՐՄԱ 3)

NN
ը/կ

Անվանումը Քանակը
Կրելու

ժամկետը
Ծանոթագրություն

1 2 3 4 5

1. Գլխարկ՝ ականջակալներով 1 հատ 2 տարի
 

2. Գլխարկ՝ կիսաբրդյա,
ամենօրյա

1 հատ 2 տարի
 

3. Գլխարկ՝ կիսաբրդյա,
տոնական

1 հատ 5 տարի
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4. Կիսավերարկու՝ ձմեռային,
ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի ձմեռային ուսադիրներով կիսավերարկուի
փոխարեն կարող է տրվել սև կամ
գունաքողարկված կիսավերարկու

5. Տարազաբաճկոն–տաբատ՝
կիսաբրդյա, ամենօրյա,
ուսադիրներով

1 հատ 3 տարի կիսաբրդյա տարազաբաճկոն–տաբատի փոխարեն
կարող է տրվել կիսաբրդյա բաճկոն–տաբատ և
հակառակը

6. Տարազաբաճկոն–տաբատ՝
կիսաբրդյա, տոնական,
ուսադիրներով

1 հատ 5 տարի
 

7. Բաճկոն–տաբատ կեպիով՝
կիսաբամբակյա,
ուսադիրներով

1 հատ 1 տարի կիսաբամբակյա բաճկոն–տաբատ կեպիի
փոխարեն կարող է տրվել սև կամ
գունաքողարկված բաճկոն –տաբատ կեպի

8. Տաբատ՝ կիսաբրդյա,
ամենօրյա

1 հատ 2 տարի
 

9. Բաճկոն–տաբատ՝ կիսաբրդյա,
ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի կիսաբրդյա բաճկոն–տաբատի փոխարեն կարող է
տրվել կիսաբրդյա տարազաբաճկոն–տաբատ և
հակառակը

10. Վերնաշապիկ՝ կարճաթև,
սպիտակ, ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի կարճաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել երկարաթև վերնաշապիկ և հակառակը

11. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև,
սպիտակ, ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի կարճաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել երկարաթև վերնաշապիկ և հակառակը

12. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև,
ուսադիրներով

2 հատ 2 տարի երկարաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել կարճաթև վերնաշապիկ և հակառակը

13. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև,
ուսադիրներով

2 հատ 2 տարի երկարաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել կարճաթև վերնաշապիկ և հակառակը

14. Սվիտեր 1 հատ 3 տարի
 

15. Փողկապ՝ սև 1 հատ 2 տարի
 

16. Փողկապ՝ մուգ փիրուզագույն 2 հատ 2 տարի
 

17. Վզպատ թաշկինակ՝ սպիտակ 2 հատ 4 տարի
 

18. Վզպատ թաշկինակ՝ մուգ
փիրուզագույն

2 հատ 3 տարի
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19. Ներքնաշոր՝ ձմեռային 2
լրակազմ

2 տարի ձմեռային ներքնաշորի փոխարեն կարող է տրվել
շապիկ (կարճաթև)` կիսավարտիքով

20. Շապիկ` կիսաթև 2 հատ 1 տարի
 

21. Գոտի՝ սև, սինթետիկ 1
լրակազմ

5 տարի
 

22. Գոտի՝ տաբատի, սինթետիկ 1 հատ 5 տարի
 

23. Կիսաճտքավոր կոշիկ 1 զույգ 2 տարի կիսաճտքավոր կոշիկի փոխարեն կարող է տրվել
կոշիկ և հակառակը

24. Կոշիկ 1 զույգ 1 տարի  կոշիկի փոխարեն կարող է տրվել կիսաճտքավոր
կոշիկ և հակառակը

25. Կիսագուլպա՝ կիսաբրդյա,
մուգ

2 զույգ 2 տարի
 

26. Կիսագուլպա՝ բամբակյա, մուգ 2 զույգ 1 տարի
 

27. Ձեռնոց՝ սև, հինգմատնյա 1 զույգ 5 տարի
 

28. Ձեռնոց՝ սպիտակ,
հինգմատնյա

1 զույգ 2 տարի
 

29. Թիկնոց-ուսնոց 1 հատ 7 տարի
 

30. Սուլիչ 1 հատ 4 տարի
 

31. Փողկապի ամրակ 1 հատ 10 տարի
 

32. Թաշկինակ 4 հատ 1 տարի տրվում է միայն ոստիկանության ուսումնական
հաստատությունների սովորողներին

33. Զինվորական երկմատնյա
ձեռնոց

1զույգ 1 տարի տրվում է միայն ոստիկանության ուսումնական
հաստատությունների սովորողներին

34. Սև սպորտային գլխարկ 1 հատ 1 տարի

6
ամիս

 

35. Սև դիմակ 1 հատ 1 տարի

6
ամիս
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ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ,  ՄԻՋԻՆ ԵՎ  ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐ ՈՒ ՆԵՑՈՂՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԳԼԽԱՎ ՈՐ,  ԱՎ ԱԳ,  ՄԻՋԻՆ ԵՎ  ԿՐՏ ՍԵՐ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՉ ՈՒ ՄՆԵՐ ՈՒ ՆԵՑՈՂ
ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ,  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ,  ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ

ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԱՌԿԱ ՈՒ ՍՈՒ ՑՄԱՆ ՁԵՎ ՈՎ  ԿԻՆ ՍՈՎ ՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԱՌԿԱ ՈՒ ՍՈՒ ՑՄԱՆ ՁԵՎ ՈՎ  ԿԻՆ ՍՈՎ ՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ
ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸ

(ՆՈՐՄԱ 4)(ՆՈՐՄԱ 4)

NN

ը/կ

Անվանումը Քանակը Կրելու
ժամկետը

Ծանոթագրություն

1 2 3 4 5

1. Գլխարկ՝ ականջակալներով 1 հատ 3 տարի ոստիկանության կրտսեր կոչում ունեցող
ծառայողին տրվում է արհեստական մորթուց

2. Գլխարկ՝ կիսաբրդյա, ամենօրյա 1 հատ 2 տարի
 

3. Գլխարկ՝ կիսաբրդյա, տոնական 1 հատ 5 տարի
 

4. Վերարկու՝ ձմեռային, բրդյա 1 հատ 5 տարի
 

5. Կիսավերարկու՝ ձմեռային,
ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի
 

6. Տարազաբաճկոն-
կիսաշրջազգեստ՝ կիսաբրդյա,
ամենօրյա, ուսադիրներով

1 հատ 3 տարի կիսաբրդյա տարազաբաճկոն-
կիսաշրջազգեստի փոխարեն կարող է տրվել
կիսաբրդյա բաճկոն-տաբատ և հակառակը

7. Տարազաբաճկոն-
կիսաշրջազգեստ՝ կիսաբրդյա,
տոնական, ուսադիրներով

1 հատ 5 տարի
 

8. Բաճկոն-տաբատ՝ կիսաբրդյա
ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի կիսաբրդյա բաճկոն-տաբատի փոխարեն
կարող է տրվել կիսաբրդյա տարազաբաճկոն-
կիսաշրջազգեստ և հակառակը

9. Բաճկոն-տաբատ կեպիով՝
կիսաբամբակյա, ուսադիրներով

1 հատ 1 տարի կիսաբամբակյա բաճկոն-տաբատ կեպիի
փոխարեն կարող է տրվել սև կամ
գունաքողարկված բաճկոն-տաբատ կեպի

10. Կիսաշրջազգեստ՝ կիսաբրդյա,
ամենօրյա

2 հատ 2 տարի կիսաբրդյա կիսաշրջազգեստի փոխարեն
կարող է տրվել կիսաբրդյա տաբատ

11. Վերնաշապիկ՝ կարճաթև,
սպիտակ, ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի կարճաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել երկարաթև վերնաշապիկ և հակառակը

12. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև,
սպիտակ, ուսադիրներով

1 հատ 2 տարի երկարաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել կարճաթև վերնաշապիկ և հակառակը
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13. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև,
ուսադիրներով

2 հատ 2 տարի երկարաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել կարճաթև վերնաշապիկ և հակառակը

14. Վերնաշապիկ՝ կարճաթև,
ուսադիրներով

2 հատ 2 տարի կարճաթև վերնաշապիկի փոխարեն կարող է
տրվել երկարաթև վերնաշապիկ և հակառակը

15. Սվիտեր 1 հատ 3 տարի
 

16. Փողկապ՝ սև 1 հատ 2 տարի
 

17. Փողկապ՝ մուգ փիրուզագույն 3 հատ 2 տարի
 

18. Վզպատ թաշկինակ՝ սպիտակ 2 հատ 4 տարի
 

19. Վզպատ թաշկինակ՝ մուգ
փիրուզագույն

2 հատ 3 տարի
 

20. Գոտի՝ տաբատի, սինթետիկ 1 հատ 5 տարի
 

21. Գոտի՝ սև, սինթետիկ 1
լրակազմ

5 տարի
 

22. Կիսաճտքավոր կոշիկ 1զույգ 2 տարի կիսաճտքավոր կոշիկի փոխարեն կարող է
տրվել կոշիկ և հակառակը

23. Կոշիկ 1զույգ 1 տարի  կոշիկի փոխարեն կարող է տրվել
կիսաճտքավոր կոշիկ և հակառակը

24. Շապիկ` կիսաթև 2 հատ 1 տարի
 

25. Գուլպա՝ տրիկոտաժե 2 զույգ 1 տարի
 

26. Ձեռնոց՝ սպիտակ, հինգմատնյա 1 զույգ 5 տարի
 

27. Ձեռնոց՝ սև, հինգմատնյա 1 զույգ 2 տարի
 

28. Թիկնոց-ուսնոց 1 հատ 7 տարի
 

29. Սուլիչ 1 հատ 4 տարի
 

30. Փողկապի ամրակ 1 հատ 10 տարի
 

ՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՐԵԿԱՊԱՀԱԿԵՏ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ «ՀԱՏ ՈՒ Կ» ՍՏ ՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆՈՍՏ ԻԿԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՐԵԿԱՊԱՀԱԿԵՏ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ «ՀԱՏ ՈՒ Կ» ՍՏ ՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐՒ  ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ  ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐՒ  ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ  ԿՐԵԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԸ

(ՆՈՐՄԱ 5)(ՆՈՐՄԱ 5)
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NN ը/կ Անվանումը Քանակը Կրելու ժամկետը Ծանոթագրություն

1 2 3 4 5

1. Գլխարկ՝ ականջակալներով 1 հատ 2 տարի
 

2. Բերետ 1 հատ 2 տարի
 

3. Կիսավերարկու (ներդիրով) - տաբատ 1 լրակազմ 2 տարի
 

4. Բաճկոն-տաբատ (կիսաբրդյա)  1 լրակազմ 2 տարի
 

5. Վերնաշապիկ՝ երկարաթև, ուսադիրներով 2 հատ 2 տարի
 

6. Վերնաշապիկ՝ կարճաթև, ուսադիրներով 2 հատ 2 տարի
 

7. Տաբատ` կիսաբրդյա 1 հատ 2 տարի
 

8. Սվիտեր 1 հատ 3 տարի
 

9. Կիսաճտքավոր կոշիկ 1 զույգ 2 տարի
 

10. Կիսաճտքավոր կոշիկ` ձմեռային 1 զույգ 2 տարի
 

11. Կոշիկ 1 զույգ 1 տարի
 

12. Ձեռնոց` ամբողջական, աղավնիով 1 զույգ 3 տարի
 

13. Ձեռնոց` կաշվե, աղավնիով 1 զույգ 2 տարի
 

14. Ներքնաշոր՝ ձմեռային 2 լրակազմ 3 տարի
 

15. Շապիկ` կարճաթև 2 հատ 1 տարի
 

16. Շապիկ` երկարաթև 2 հատ 1 տարի
 

17. Գոտի` տաբատի, սինթետիկ 1 հատ 5 տարի
 

18. Գոտի սև սինթետիկ 1 լրակազմ 5 տարի
 

19. Թիկնոց-ուսնոց 1 հատ 7 տարի
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